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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 10/2017/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

CONSIDERANDO que a servidora Maria Izabel dos Anjos Olsen, matrícula 

4430, estará em usufruto de licenças compensatórias no período de 

13/03/2017 a 17/03/2017;

CONSIDERANDO a necessidade de se designar um servidor para 

substituí-la nesse período;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DONIZETE, 

matrícula 8348, para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor 

Judiciário Substituto – FC – da Secretaria da Quarta Vara – Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca, durante a ausência da titular, no 

período de 13/03/2017 a 17/03/2017.

P. R. I. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alta Floresta-MT, 08 de março de 2017.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 11/2017/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

RESOLVE:

ALTERAR, em parte, a Portaria 078/2001/DF, que lotou a servidora 

MARIANGELA DA SILVA E SOUZA, Auxiliar Judiciária, matrícula 7105, na 

Secretaria da Primeira Vara Cível desta Comarca, para considerar a sua 

lotação na Secretaria da Terceira Vara desta Comarca.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao DRH - Divisão de Cadastro de 

Pessoal de 1ª Instância - do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alta Floresta-MT, 08 de Março de 2017.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 03/2017/DF

A Doutora Milena Ramos de Lima e Souza Paro, MMª Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e e com fundamento na Lei Federal n. 

11.788/08, de 25 de setembro de 2008 e na Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o GABARITO 

DEFINITIVO da prova, assim como a relação dos candidatos 

CLASSIFICADOS –por ordem decrescente de classificação- do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes do curso de 

nível superior da Comarca de Alta Floresta - MT, mediante as condições 

estabelecidas no Edital 07/2016/DF.

GABARITO DEFINITIVO

1 – A; 2 - D; 3 - C; 4 - (nulo); 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - D; 11 – D; 

12 - C; 13 - C; 14 - C; 15 - B; 16 - A; 17 - D; 18 - D; 19 - D; 20 - D; 21 – D; 

22 - B; 23 - C; 24 - B; 25 - C; 26 - D; 27 - C; 28 - D; 29 - C; 30 - D; 31 – D; 

32 - D; 33 - C; 34 - B; 35 - C; 36 - (nulo); 37 - (nulo); 38 - A; 39 - (nulo); 40 

- B.

 1. A questão de número 04 foi anulada pelo fato de conter 05 (cinco) 

alternativas, em desconformidade com o Edital n. 07/2016/DF;

 2. As questões de número 36, 37 e 39 foram anuladas em face de 

provimento de recurso, haja vista terem extrapolado o conteúdo 

programático previsto no Edital n. 07/2016/DF.

LISTA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS (ordem decrescente de 

classificação):

1 Wislley Vinicius de Lima Batista

2 Juliano Cezar Cerneck dos Santos

3 Abigail Landherr

4 Wanderléia de Albuquerque Silva

5 Marcia Regina Giopato

6 Maisa Ribeiro

7 Monali Ribeiro

8 Erica Mara Dias Ferreira

9 Prislene Paiva dos Santos

10 Kalita de Castro Rodrigues

11 Iasmim de Oliveira Zabot

12 Maria Luiza Lima This

13 Joice Gabriele Mendes da Silva

14 Sâmila Dalla Costa Miguel

15 Larissa Surian Coneglian

16 Erilaine Guns de Araujo

17 Jaqueline Stefane Emerique da Silva

18 Carlos Leonarfo Gervásio Rabecini

19 Ana Paula de Amorim Gasques

20 Tatiane Dalla Costa Sávio

21 Ana Paula Tafarelo

22 Cristian Fernando Bertolo

23 Thaynara Jadi Crepaldi da Silva

24 Alan Delon Bertolino de Souza

25 Querlen de Jesus de Morais

26 Daniela Vanessa Vieira Fiametti

27 Kathiane Cristina Borges

28 Cristiane Della Giustina

29 Mateus Ribeiro Fidelis

30 Aline Garcia Campos

31 Ana Izabel Lacerda Cardoso

32 Caren Gabriele Ortega

33 Ana Maria Amorim Ayres

34 Felipe Martins Lorenzetti

35 Amanda Dal'Acqua Nery

36 Andréia Cristina Mendes

37 Natalia Keity Alves Saito

38 Carlos Alberto Delagnolli da Silva

39 Julia Cecconello Mendes

40 Amanda Cristina Nunes da Silva

41 Camila Alves de Brito

42 Ricardo Vicentin Carvalho

43 Caroline Silva da Rocha

44 Carine Fernandes de Souza

45 Gabryella Monyque Barella

46 Rosangela Godoy de Oliveira

47 Mileide Diomazio de Macedo

48 Maria Yasmin Anerão Lopes

49 Bruna de Oliveira Gervazio

50 Iris Teixeira Loiola

51 Luan dos Santos Fernandes

52 Rafael Menequelli

53 João Lucas da Riva Lima

54 Matheus Pereira Marins

55 Thiago Sousa de Paula.

56 Rafael Leal

57 Bruno Ramos Siqueira

58 Evelly Da Silva Lima

59 Tatiele Ferreira da Silva

60 Ludimila Souza da Silva

61 Elen cristiane da costa da silva

62 Andréia Pinheiro Cardoso

63 Marlei da Silva Medeiro

64 Nathalia Rocha Pereira

65 Daniela Batista de Mello

66 Cauane da Silva Gonçalves

67 Caroline Fernandes

68 Valéria Lopes Bayão
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69 Lucas Teófilo Patrício Neto

70 Bárbara Barbosa Martins

71 Osmair Carlos Rossetto de Góis

72 Maria Letícia Moreira Conjiu

73 Scheila Aurea Machado

74 Karoline Araujo Zimermann

75 Bruna Jaquelie Neri de Oliveira

76 Marcia Luciane Rojas

77 Cenária Gualberto de Sousa

78 Michelle Satie Hashimoto

79 Tiago Fernandes Galhardo Marcondes

80 Vanessa de Souza Miranda da Silva

81 Ana Paula Do Nascimento Cassol

82 Zelia Marta de Sousa Silva

83 Larissa Cristina Martins

84 Savio Vinicius da Silva de Sousa

85 Jaderson Marques da Silva

86 Gracielle Cristina Della Giustina

87 João Plácido Pereira Cardoso

88 Eliel de Souza da Silva

89 Camila Maria Vargas Guisoni

90 Jorge Henrique Cabral

91 Agne Cristina Gonçalves Soares

92 Quenifer Pereira de Azevedo

93 Josiane Siqueira Nunes Mouzinho

94 Naiara Patrícia Paes da Rosa

95 Fabiano Silverio Fernandes

96 Jeferson Danilo Corsetti de Oliveira

97 Eduardo Henrique Moreira dos Santos

98 Neirielly Rodrigues da Silva

99 Mayara Regina Lima de Souza

100 Angelica Natali Cordioli

101 Jaqueline da Silva Marcelino

102 Ana Paula de Souza Possamae

103 Maria Alice Campos

104 Victor Machado da Silva

105 Higor Ferro Nequinho da Silva

106 Marcia Murba

107 Rosemara Pereira de Andrade

108 Patricia Barbosa

109 Alan Vieira

110 Eduardo Caetano de Sousa

111 Bárbara Renita da Silva Nilson

112 Gustavo Bosa de Sousa

113 Diéssica Lohana Mota B. de Souza

3. No resultado final acima transcrito constam somente os nomes dos 

candidatos classificados, por ordem decrescente do total de pontos 

obtidos pelos candidatos na prova objetiva e em conformidade com os 

critérios de desempate elencados no item 7 do Edital 07/2016/DF;

4. Foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva;

5. Nos casos de empate na nota e em conformidade com o Edital, foram 

utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: a) tiver cumprido 

maior parte do curso; b) apresentar melhor pontuação na prova de Direito; 

c) Tiver maior idade;

6. Todos os atos relativos ao Processo de Seleção, convocações, 

comunicados, resultados e homologações estão disponibilizados no átrio 

do Fórum, no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – Serviços / 

Seleção de Estagiários, bem como são publicados no Diário da Justiça 

Eletrônico;

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

edital.

Alta Floresta, 08 de Março de 2017.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109040 Nr: 4510-04.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adauto 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:

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação à execução apresentada às fls.102/106 (e 

planilha de fls.107/108), INTIME-SE a parte Autora, na pessoa de seu 

patrono para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127485 Nr: 3811-42.2015.811.0007

 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: José Ferreira 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.

Trata-se de Ordinária de Aposentadoria Por Invalidez Com Antecipação de 

Tutela e Reestabelecimento do Benefício, movida por Jose Ferreira da 

Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Às fls. 24/26 deferiu a gratuidade de justiça, bem como nomeou o perito 

judicial.

 À fl. 36 a parte autora requereu suspensão do feito por 60 (sessenta) 

dias.

Nomeado a fl. 32 perito em substituição, designou-se a perícia (fl. 34). 

Informou a fl. 37 o não comparecimento do requerente na data agendada.

 Dessa forma, determinou-se a intimação da parte Autora, através de seu 

patrono, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito (fl. 38), tendo 

esta se mantido inerte (fl. 39). Posteriormente, foi determinada a intimação 

pessoal da Autora (bem como de seu patrono), para se manifestar no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fls. 40), sendo 

expedido mandado de intimação pessoal da parte autora, restando 

infrutífera (fl. 42), tendo em vista a não localização do endereço acostado 

na inicial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte Autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, houve a intimação pessoal da parte Autora, bem como a 

intimação de seu patrono, para se manifestar no feito, no prazo de 05 

(cinco), sob pena de extinção (fl.39).

Todavia, a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever 

processual, em flagrante abandono da causa (fl. 38).

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Isenta de custas.

 Intime-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3540 Nr: 1235-38.1999.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Galharini

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.
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Tendo em vista que houve o julgamento dos autos em apenso (sob o ID 

2251), com a fixação do saldo remanescente, em favor do Banco credor 

(ora autor), no valor de R$ 228.631,37 (duzentos e vinte e oito mil, 

seiscentos e trinta e um reais com trinta e sete centavos). Incidente 

correção monetária pelo INPC, a partir da apresentação dos cálculos, isto 

é, a partir de 09.11.2012, determino a intimação da parte Autora para 

manifestação sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38760 Nr: 4139-21.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Rodrigues de Oliveira, Edna Batista Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira & Cia Ltda - 

Viação São José, Município de Carlinda -MT, José Aparecido Gabriel de 

Oliveira, Rosangela Cristina Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Monarin - 

OAB:7874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Marcelo A. G. Reali - OAB:8.838-A/MT, Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto - OAB:5176-B, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B, YARA 

APARECIDA CORREA RALI - OAB:7587-A-MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca 

dos cálculos encartado aos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2251 Nr: 786-80.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Galharini

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e fixo o saldo 

remanescente, em favor do Banco credor (requerido), no valor de R$ 

228.631,37 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais com 

trinta e sete centavos). Custas processuais já recolhidas, sendo incabível 

sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, nesta fase procedimental, instaurada sob a égide do CPC 

de 1973. Intimem-se.Após o transito em julgado, translade-se cópia desta 

sentença aos autos em apenso e ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124905 Nr: 2305-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olegario Lopes Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.M. Peças e Acessórios Ltda-ME

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/MT

 Vistos.

Tendo em vista a penhora dos valores bloqueados, conforme extrato 

anexo, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada e transferência para a conta indicada à fl. 74.

Após, intime-se a exequente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 80.

Intimem-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50989 Nr: 3613-83.2007.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Santana Pedroso

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Providencie a juntada de cópia da sentença dos Embargos em apenso, 

conforme determinado naqueles autos (Código 133179).

Ademais, verifica-se o equívoco na manifestação da Exequente (fls. 

201/202), considerando que os Embargos à Execução foram distribuídos 

em apartado, conforme autos em apenso (Autor n.º 

6846-10.2015.811.0007 - Código 133179).

 Com efeito, foi oportunizado à parte Embargada/exequente se manifestar 

sobre os Embargos à Execução opostos em apenso (fl. 17, autos em 

apenso). Todavia, esta não o fez, conforme certidão de fl. 19.

Além do mais, verifica-se que houve, inclusive, prolação de sentença 

naqueles autos, na data de 25/05/2016, anterior à manifestação da 

Exequente (10/10/2016).

Dessa forma, resta prejudicado o pleito de fls. 201/202.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130196 Nr: 5252-58.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlis Mocci Dadalto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Mocci Dadalto - 

OAB:19947/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para 

DECLARAR nulos os contratos de trabalho entre as partes e CONDENAR o 

Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à 

Requerente, durante todo o período de vigência do pacto laborativo e multa 

no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de 

FGTS, bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração 

mensal referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, em sua integralidade e 

na forma proporcional, conforme a prestação de serviço apontada à fl. 5. 

Sobre o quantum total da condenação, a ser apurado nos termos do artigo 

509, §2º do NCPC, incidirá correção monetária segundo o índice oficial da 

caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015; e após essa data, o IPCA-E 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial; incidentes ainda juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.Com 

efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.Diante da sucumbência recíproca, 

as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) pela Requerente, estando suspensa a exigibilidade 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, 

visto que isento (Lei Estadual nº 7.603/2001).De igual forma, diante da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos.Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, em 

conformidade do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63737 Nr: 2951-51.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Furtado Urbano

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

 Vistos.

Defiro o postulado retro.

Dessa forma, DETERMINO a liberação da quantia referente aos honorários 

contratuais (30% de acordo com o contrato de fls. 137-verso/138) ser 

depositada na conta indicada à fl. 137.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 136.

Intimem-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39338 Nr: 4449-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Nobrega Correa

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação à execução apresentada às fls.325/327 (e 

planilha de fls.328/330), INTIME-SE a parte Autora, na pessoa de sua 

patrona para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102895 Nr: 4569-26.2012.811.0007

 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: NMdO, CHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Cardoso da Silva - 

OAB:MG/98.540, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Daruich 

Hammoud Junior - OAB:15564/O, Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT, NISIO JOSE SOARES JUNIOR - 

OAB:107707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao Ofício n.º 01/2017 – GAB/CMAF-AF (anexo), DETERMINO a 

intimação da inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe a 

relação de imóveis que integram o Loteamento Jardim Perimetral, os quais 

foram vendidos antes do óbito do inventariado e, devidamente quitados 

pelos adquirentes, aptos à imediata regularização fundiária, junto com a 

cópia dos documentos comprobatórios, a fim de que sejam encaminhados 

à Comissão de Assuntos Fundiários, conforme requerido.

Com a juntada das informações (e respectivos documentos), voltem-me os 

autos conclusos para as devidas providências.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109448 Nr: 4951-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Doroti Vieira em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social, visando o pagamento 

retroativo do benefício previdenciário concedido judicialmente, no valor 

total de R$ 58.551,33 (cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e um 

reais e trinta e três centavos), já incluídos os honorários advocatícios.

Deferido o processamento da fase do cumprimento de sentença, por meio 

do despacho de fl. 98, a autarquia previdenciária concordou com o valor 

indicado pela parte exequente (fl. 101 e planilha de fls. 102/103).

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Considerando a que a autarquia previdenciária concordou com o cálculo 

apresentado pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 95, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Dessa forma, solicite-se ao Presidente do E. TRF da 1ª Região a 

competente RPV, observando-se a Nova C.N.G.C.J., no que couber, bem 

como demais normas pertinentes.

Após, havendo informação de depósito dos valores correspondentes, 

INTIME-SE o patrono da parte Exequente, por ato da Secretaria, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, informe os dados bancários seus e da parte.

Caso não sejam informados os dados bancários da parte exequente, 

determino, desde já, sua intimação pessoal para fazê-lo, no prazo de 5 

(cinco) dias, por ato da Secretaria.

Não sendo possível o integral cumprimento desta decisão, voltem-me 

conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34481 Nr: 46-15.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedeon Alves Martins

 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:

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor da parte 

autora e de sua advogada, eis que foram apresentados os dados 

bancários (fls. 246 e 252) e o contrato de honorários (fl. 247).Expeçam-se 

os Alvarás de Liberação.Sem custas e honorários advocatícios, 

porquanto estes não são cabíveis na fase de execução de sentença 

contra a Fazenda Pública sem o ajuizamento de embargos à 

execução.Nesta linha segue a jurisprudência:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. 

Incabível a fixação de honorários advocatícios em execuções não 

embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido ao rito do 

precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 5112-29.2012.811.0007

 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: Lucineide de Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Pompilho, José Carlos Adolfo de 

Freitas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Jordana Boldori - OAB:13915/MT, Moisés Roberto 

Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifica-se que, decorrido o prazo (10 dias), o 

Requerido não apresentou a substituição da testemunha, motivo pelo qual 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Ademais, DEFIRO o pedido de dispensa da testemunha Pedro Rodrigues 

Alexandria, considerando a justificativa apresentada à fl. 155.

DEFIRO o pedido de vista dos autos pela Autora, considerando a juntada 

dos documentos de fls. 158/160, pelo prazo de 10 (dez) dias, devendo s 

Secretaria da 1ª Vara proceder à devida retificação da capa dos autos.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143750 Nr: 5019-27.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Alessandra Pinheiro, Celso Sidnei Kreuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos etc.

Às fls. 52/54 a exequente requer a intimação do executado para cumprir a 

sentença de fls. 47/48.

Às fls. 56 certificou-se o transito em julgado da sentença de fls. 47/48.

Assim:

1) Nos termos dos artigos 513 c/c 497 do CPC/2015, INTIME-SE o 

executado José Luís Teixeira de Almeida para no prazo de trinta (30) dias 

cumprir INTEGRALMENTE o determinado na sentença de fls. 47/48, ou 

seja, adimplir o financiamento junto ao Banco do Brasil, sob pena de 

incidência da multa diária que FIXO no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), que será convertida em favor da exequente, de tudo 

comprovando-se nos autos, no prazo assinalado.

2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem a 

vinda de informações por parte do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de dez 

(10) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111337 Nr: 6971-46.2013.811.0007

 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: Alfeo Boscoli Neto, ZENITTI OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENITTI OKADA, Yasuko Okada, Alfeo Boscoli 

Neto

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

OAB:18450-O/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Juliana Ribeiro Mendes - OAB:16.404, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:18450-O/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 20.6, 

impulsiono os presentes autos INTIMANDO ambas as partes a 

manifestarem, em dez (10) dias sobre a proposta de de honorários 

periciais (fls. 2076/2081), bem como a INTIMAÇÃO do(a)s patrono(a)s da 

parte Requerida para manifestar se tem, ou não, interesse na realização 

de audiência de conciliação manifestada pela parte autora às fls. 2060, no 

mesmo prazo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119190 Nr: 6887-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Bahia Comercial Ltda

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Freire - 

OAB:19.376-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 171/172. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, bem como seja certificado a existência de 

custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8235 Nr: 2073-44.2000.811.0007

 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: Carmira Figueira Benicio, Noemi Figueira Benicio, Lúcia 

Clemente de Souza, Rosemeri Benicio Ferreira, Valdair Clemente de 

Souza, Dirceu de Souza Benício, Cinira Figueira Benicio dos Santos, 

Lusineide Clemente Benício Leal, Sergio Clemente de Souza Benício, Nikael 

Clemente Benício, Irineu Benício Figueira, Santa Figueira Benício - espólio

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

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

OAB:18450-O/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 
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recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

 Considerando que o apelado não apresentou as contrarrazões recursais, 

apesar de intimado cf. certidão de fl. 301, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 8064-10.2014.811.0007

 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: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17.603/A-MT, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

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

manifestarem-se acerca do interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando a sua pertinência.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 1929-11.2016.811.0007

 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: Valdomiro José Antonio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 estando REJEITADA a matéria.Não havendo questões processuais 

pendentes de apreciação, declaro saneado o feito.Dessa forma, fixo como 

pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte autora, 

durante o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de 

segurado especial; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.).Consigo que é ônus da parte requerente (inciso I, art. 

373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão, e o consequente recebimento, do benefício pretendido.Logo, à 

espécie do benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório 

até então produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal 

e do depoimento pessoal da parte requerente, a fim de se buscar a 

verdade processual acerca da atividade desenvolvida pela parte autora, 

ao tempo do preenchimento do requisito etário.Assim, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2017, às 13h30, a ser 

realizada na sala de audiências da 3ª Vara desta Comarca, ficando a 

parte Autora e suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SEU 

PATRONO para comparecer ao ato, independentemente da apresentação 

de rol prévio.A partir da ciência desta decisão, devem as partes solicitar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, ajustes aos pontos controvertidos fixados 

(§1º, art. 357, CPC), sob pena de tornarem-se estáveis.Intime-se, 

pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em observância a sua 

prerrogativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138669 Nr: 2260-90.2016.811.0007

 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: DMdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825-O/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

artigo 226, § 6°, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 

o pedido e decreto o divórcio DJANIRA MARIA DO NASCIMENTO 

CONRADO e JOÃO GENIVALDO CONRADO DE SÁ, com o qual DECLARO 

rompido o vínculo matrimonial, e, por conseguinte, DETERMINO a partilha 

dos semoventes apontados no item “09” da exordial (fl. 15), à proporção 

de cinquenta por cento (50%) para cada uma das partes.Com efeito, 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na 

forma do artigo 487, I, do CPC.Diante da sucumbência recíproca, as custas 

processuais e honorários advocatícios deverão ser suportados na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) pelas partes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado para 

inscrição e averbação ao Cartório competente, constando que a autora 

voltará a usar o nome de solteira: DJANIRA MARIA DO NASCIMENTO, e 

ainda, RETIFIQUE-SE a Secretaria de Vara, a capa dos autos e o Sistema 

Apolo para fazer constar o assunto devido, já que a lide permanecerá tão 

somente em relação à partilha de bens.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138669 Nr: 2260-90.2016.811.0007

 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: DMdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825-O/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ..A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) data da separação de fato 

do casal; II) existência ou não de bens de propriedade do casal que não 

foram arrolados pela autora em sua peça inicial; III) a necessidade da 

requerente em receber alimentos e a possibilidade do requerido em 

fornecê-los; IV) o valor total da dívida do casal; V) a existência de crédito 

do casal com terceiro.No ponto, tendo em vista que já tentada a 

conciliação entre as partes nos autos, passo diretamente à preparação da 

instrução processual.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca do interesse na produção de outros meios 

de provas, justificando a sua pertinência, bem como pedirem 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º, sob 

pena de se tornar estabilizada a presente decisão.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95727 Nr: 4107-06.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Engenharia Aço Forte Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Sabino Ribeito Soares Neto - OAB:MT/10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Em consequência, declaro a existência dos débitos 

indicados à fl. 49 e REVOGO a medida liminar concedida às fls. 

118/119.Em razão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o 

disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC, eis que se trata de 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença pela parte 

Requerida, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim

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

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A

 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, impugnar a 

contestação juntada nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 - CITE-SE o executado no endereço informado à fl. 39, com os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 2 - O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 dias após a juntada 

aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio de 

embargos.3 -Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de 

preferência descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o 

cônjuge do executado (art. 842, do CPC...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 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): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/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 Procurador da 

EXEQUENTE, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar a 

certidão para fins de averbação de bens, no prazo de 05(cinco) dias, bem 

como no prazo de 10(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as 

averbações efetivadas, consoante decisão de fls. 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14208 Nr: 2119-96.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Bernardes Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NESPOLI - OAB:7423, 

Robert Luíz do Nascimento - OAB:

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

1. Ante a inexistência de representação processual do executado (fl. 

153/v/154), SUSPENDO o feito visando seja o defeito sanado.

2. INTIME-SE o executado via postal para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a representação processual, constituindo novo advogado para 

patrociná-lo no presente feito, na forma do art. 76, § 1º, I, do CPC.

 3. Decorrido in albis o prazo do item acima, certifique-se e INTIME-SE o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Outrossim, DEFIRO a exclusão, na capa dos autos e Sistema Apolo, do 

advogado subscritor de fl. 153.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1081 Nr: 4124-23.2003.811.0007

 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 Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Luiz Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

 Vistos, etc.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34303 Nr: 75-65.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Cleber Sebastião Moraes repr.p.s.pai Sebastião Antonio 

Moraes

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em razão das demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos 

requerentes hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os 

insere como população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi 

primordial para justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo 

ordenamento jurídico, às pessoas idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou a sua patrona (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade da advogada).

Dessa forma, determino a intimação da PATRONA da parte autora para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF).

Ainda, para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, a patrona da 

parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 132566 Nr: 6568-09.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança Ltda EPP

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Timótio Pereira Bastos - 

OAB:2.930/RO, Jonatas da Silva Alves - OAB:6882

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução movidos por ANDRADE & BASTOS 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA EPP contra a execução fiscal (Cód. 

129964), que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos em apenso, não foi encontrada qualquer garantia 

da execução, e, nos termos do § 1º, do art. 16 da Lei de Execução Fiscal, 

referida garantia é indispensável para a admissibilidade dos embargos do 

executado.

 Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos, com fulcro no inciso 

II, do artigo 918, do Código de Processo Civil, conseqüentemente, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VI, do CPC, devendo-se prosseguir o trâmite da Ação de 

Execução n.º 129964, em seus ulteriores termos.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos de execução em 

apenso.

Sem honorários.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129019 Nr: 4602-11.2015.811.0007

 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: Pedro Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Cristina Emidio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Porto da Silva - 

OAB:18.939/MT, Marly de Moura Nogueira - OAB:17.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente ação de exoneração de 

alimentos, proposta por PEDRO GUILHERME DOS SANTOS em face de 

MIRIAN CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS, o que faço para exonerar o autor 

de sua obrigação alimentar, e JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte requerida às custas processuais e 

honorários advocatícios e SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos em 

que disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez que, em tempo, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à requerida.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60090 Nr: 4603-40.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Cleci Dal Puppo

 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:

 NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte ou a sua patrona (eis que 

apenas os honorários sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são 

de titularidade da advogada).Desta feita, INTIME-SE a nobre causídica para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados pessoais e 

bancários da parte autora, para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF). OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor após o 

pagamento do precatório. Cumprida a determinação acima, expeçam-se os 

Alvarás Judiciais em favor da parte Autora e em favor da causídica 

(quanto aos honorários contratuais), e conclusos.Expeça-se imediato 

alvará judicial relativo aos honorários sucumbenciais em favor da patrona 

da parte autora. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 2302-47.2013.811.0007

 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: Ivani Ignes dos Santos

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

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Por essas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECLARO a nulidade da cobrança realizada pela demandada na 

fatura relativa ao consumo do mês de Janeiro de 2013 (fl. 17), e, REDUZO 

o referido débito para o valor de R$ 117,63 (cento e dezessete reais e 

sessenta e três centavos).Com efeito, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC.CONDENO a demanda nas custas e despesas processuais.Quanto 

aos honorários sucumbenciais, incabível sua condenação, eis que a parte 

autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Com 

efeito, a partir da EC n. 80/2014, a qual estendeu à Defensoria Pública as 

prerrogativas inerentes à Magistratura e ao Ministério Público, não mais se 

justifica a percepção de honorários sucumbenciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99723 Nr: 1223-67.2012.811.0007

 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: Ana Alice Vieira Gonçalves

 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:

 À luz do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o 

pedido da presente ação, condenando a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º deste mesmo 

Códex.INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142599 Nr: 4431-20.2016.811.0007

 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: Marcos de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

 Vistos.
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1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em casos tais, 

e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos últimos 

meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a audiência 

preliminar prevista no art. 334, do CPC.

4) CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos 

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 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: EJdSR, TKSR, KdSVR, ASR, HSR, Roseli Aparecida de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacito Valentin Rodrigues Neto

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas 

ajuizada por Roseli Aparecida de Souza em face de Tácito Valentim 

Rodrigues Neto, em beneficio dos menores Kauan de Souza Valentim 

Rodrigues, Emily Juliana de Souza Rodrigues, Taciane Karoline Souza 

Rodrigues, Alana Souza Rodrigues e Haila Souza Rodrigues.

 Com a inicial vieram os documentos de fls.12/25.

Recebida a inicial, foi determinada a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, para que a 

respectiva secretaria designasse Sessão de Conciliação/Mediação, fl.31.

A parte autora foi devidamente intimada e, o requerido devidamente citado 

para comparecerem a Sessão de conciliação/Mediação, fls.35/36.

 Realizada a respectiva Sessão de conciliação, tentou-se a conciliação 

entre as partes, a qual restou exitosa, conforme o Termo de Audiência de 

fl.37.

 Parecer ministerial favorável ao acordo celebrado entre as partes, 

fls.38/40.

Após, vieram-me os autos conclusos para a HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo celebrado à fl.37, uma vez que as partes se compuseram 

amigavelmente, visando por fim ao litígio na Sessão de Conciliação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

Expeça-se termo de guarda definitiva dos menores em favor da genitora 

Roseli Aparecida de Souza.

 Isentas as partes de custas processuais, de acordo com o artigo 90, §3º, 

do CPC.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2193-62.2015.811.0007

 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: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Tecnologia e 

Administração de Cartões Bhoa Ltda

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jerônimo Ulrich 

Teixeira - OAB:22.666/RS, José Vicente Filippon Sieczkowski - 

OAB:23.007/RS

 Vistos.1) NOMEIO perito do Juízo, o Sr. Carlos Fernando Ferraciolli, perito 

grafotécnico, com endereço na Rua da Ipoméias, 1020, Setor Industrial 

Norte, Sinop, CEP: 78550-530, tel. 66 3531 4990, para, independente de 

compromisso, na forma do artigo 422 do CPC, realizar a perícia no contrato 

em questão (fl. 49).2) De acordo com a Resolução 232 do CNJ, FIXO os 

honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem suportados 

pelo Estado de Mato Grosso, considerando que o feito se encontra 

acobertado pela assistência judiciária gratuita (art. 95, § 3º, II, do CPC).3) 

DETERMINO que o Banco requerido traga aos autos o contrato original 

carreado à fl. 49, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas do art. 400 

do CPC.4) DEIXO de determinar a intimação da parte requerida para 

nomear assistente técnico e apresentar seus quesitos, vez que precluso 

seu direito, conforme se observa da certidão de fl. 83.5) Com o aporte do 

determinado no item “3” da presente decisão, ......8) Por outro lado, 

transcorrido o prazo estabelecido no item “3”, sem o aporte do 

determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para o 

julgamento antecipado.Intimem-se. CUMPRA-SE.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 3521 Nr: 2799-76.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8148/MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

cálculo atualizado do débito exequendo, visando viabilizar a análise do 

pedido formulado à fl. 188.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 7059-31.2006.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Capitalização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:, Vinícius Mauricio Almeida - OAB:10.445-MT

 Vistos.

Defiro o pleito de desarquivamento dos autos.

Desarquive-se e, em seguida, intime-se o peticionário acerca da presente 

decisão e para que, no prazo de 03 (três) dias, requeira o que de direito.

Decorrido o prazo supra e nada sendo pleiteado pela parte interessada, 

retorne o feito ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 3522 Nr: 470-67.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Helio Avancini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de desconstituição de penhora que recaiu sobre bem 

imóvel absolutamente impenhorável, visto que gravado com Condição 

Resolutiva expedida pelo INCRA, requerendo seja declarada sua nulidade, 

consoante se verifica às fls. 166/167.

Intimado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

informou que o imóvel penhorado está “gravado pelas cláusulas e 

condições resolutivas, sendo vedado ao Outorgado alienar ou transmitir a 

qualquer título a posse do imóvel, ..., sendo uma das condições de 

inalienabilidade o Outorgado houver liquidado integralmente o valor do seu 

débito com o INCRA. O título foi expedido com prazo de 17 prestações 

anuais, com 03 anos de carência, sendo que o Adquirente liquidou até o 

momento, 05 prestações.” (fl. 179)

Instado a manifestar, o exequente subscreveu pedido requerendo a 

desistência da ação e a desconstituição da adjudicação que recaiu sobre 

o imóvel, razão pela qual foi intimada sua advogada constituída para 

manifestação acerca do pleito, a qual quedou-se inerte (certidão de fl. 

187).

Ante o exposto, devidamente comprovada a impossibilidade de alienação 

do bem penhorado, conforme informação prestada pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e constante da matrícula do 

imóvel aportada à fl. 140, DEFIRO o pedido formulado e declaro a nulidade 

da penhora que recaiu sobre o bem imóvel matriculado sob n.º 21.354 no 

1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, devendo 

ser procedido seu imediato levantamento, consequentemente, declaro 

ainda a nulidade da Carta de Adjudicação aportada à fl. 157.

De igual modo, no que tange ao pleito de desistência da ação, o que 

independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 

do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000759-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VIZZACCARO AMARAL OAB - 301051-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA Vistos. Diante da certidão ID 4797381, remeta-se a 

presente carta precatória ao arquivo, com as baixas pertinentes. Alta 

Floresta-MT, 09 de fevereiro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4238-49.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Athenora Maria Domingos

 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:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 106.

Opostos Embargos à Execução pela autarquia federal (INSS) às fls. 

109/111 c/c planilha de fls. 112/113, onde apresentou como correto o 

valor total de R$ 66.443,96 (sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e 

três reais e noventa e seis centavos). Isto porque, o cálculo apresentado 

pela parte Embargada às fls. 104/105 dos presentes autos não atende ao 

comando expresso na sentença de fls. 43/49, nem ao comando legal (Lei 

n. 11.960/09).

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Inicialmente, consigno que, sob a égide do novo Código de Processo Civil, 

a presente manifestação deveria ocorrer através de impugnação nos 

próprios autos executivos, nos termos do artigo 535 deste Diploma Legal.

Dessa forma, oportunizo à parte Embargada se manifestar sobre os 

presentes Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 93439 Nr: 1574-74.2011.811.0007

 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): Lauro Halaiko

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta/MT, em desfavor Lauro Halaiko, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 43, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se oficio ao CRI local, para baixar eventual restrição em relação a 

imóvel penhorado nos autos.

 Bem como, intime-se a parte executada para que informe nos autos sua 

conta corrente, após, expeça-se alvará de levantamento do valor 

bloqueado à fl.33.

Isento de custas. Bem como, de honorários advocatícios, eis que já 

quitados, conforme informação de fl.43.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17990 Nr: 3141-58.2002.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Acolho o requerido às fls.390/395, assim, EXPEÇA-SE ofício requisitório 

para o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, posto que não se trata de obrigação definida em 

lei como sendo de pequeno valor.

No cumprimento da determinação, observe a gestora judiciária que, se o 
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pagamento for feito ao procurador, a requisição deverá ser instruída com 

fotocópia autenticada da procuração, com poderes para receber e dar 

quitação.

O precatório deverá ser instruído, obrigatoriamente, com as seguintes 

cópias autenticadas (Capítulo 2, Seção 12, Item 2.12.3, da CNGC), além de 

outras que forem essenciais à sua instrução:

 I – Sentença condenatória e acórdão, em caso de reexame necessário ou 

de ter sido interposto recurso (acompanhado da respectiva certidão do 

trânsito em julgado).

II – Certidão de citação da parte Executada para oposição de embargos e 

da intimação para sua manifestação, no caso de ter havido acréscimo de 

custas e despesas depois da liquidação.

III – Certidão de que decorreu o prazo legal sem oposição de embargos ou 

de que eles foram rejeitados (com respectiva certidão de trânsito em 

julgado).

IV – Cálculo do valor executado.

V – Decisão sobre esse cálculo e acórdão, em caso de reexame 

necessário ou de interposição de recurso (com respectiva certidão de 

trânsito em julgado).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107643 Nr: 3034-28.2013.811.0007

 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: Andre Marlon Niendiker Zimmermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recon Administradora de Consórcio Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Tosin - 

OAB:86925/MG

 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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1008-77.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-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 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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60226 Nr: 4920-38.2008.811.0007

 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): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:3624/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, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15401 Nr: 482-76.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-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 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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 5636-02.2007.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonino Lopes Rodrigues - Espólio, Renilda Brito Lima 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosma Evangelista Amorim

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

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

 Vistos.

Defiro o pedido de sucessão do polo ativo da ação requerido à fl.127, 

passando a constar o espólio de Antonio Lopes Rodrigues, devidamente 

representado pela inventariante Renilda Brito Lima Rodrigues à fl.46, cuja 

qualificação e endereço constam às fls.43 e 107 dos autos.

Outrossim, INTIME-SE a representante do espólio no endereço indicado à 

fl.107 e as testemunhas nos endereços informados à fl.127, para 

comparecerem a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

26.04.2017 às 13h:30 a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara 

desta Comarca.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138935 Nr: 2399-42.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Botega

 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.

A autora requereu às fls. 40, a extinção do feito sem resolução do mérito, 

bem como seja oficiado ao SERASA e ao CIRETRAN, para que procedam 

as baixas nas restrições que se encontrarem em nome do requerido ou 

veículo, em razão da presente demanda.

Analisando os autos, verifico que a autora desistiu da ação antes da 

citação do requerido.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, independente de prévia anuência do 

requerido, eis que não foi oferecida contestação, nos termos do artigo 

485, §4º, do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do mesmo códex.

 Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA e 

CIRETRAN/DETRAN, conforme requerido.

Isento a autora ao pagamento de eventuais custas e honorários 

advocatícios, com base no § 2°, do artigo 1.040, do CPC, eis que o 

requerido não foi citado e não constituiu procurador nos autos.

 Intime-se.

Após o transito em julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de 

sentença pelas partes, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107663 Nr: 3056-86.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdJ, DFT, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Jordana Boldori - OAB:13915/MT

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

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

 Vistos.

Proceda a intimação dos autores Ana Célia de Julio, Dakari Fernandes 

Tesmann e Jordana Boldori para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem 

um depósito identificado com o código do processo no valor de R$ 18,20 

(Dezoito reais e vinte 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 Penhora, Avaliação 

e Intimação.

Concomitantemente, intime-se o executado para juntar aos autos 

substabelecimento devidamente assinado, visto que à fl. 133 referido 

documento não contém assinatura. Constando que fica vedado a 

assinatura do substabelecimente já acostado aos autos (fl.134).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104038 Nr: 5794-81.2012.811.0007

 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: Wagner Gonçalves Vicente

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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.: 109909 Nr: 5439-37.2013.811.0007

 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: Oscar Donizeti Devek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

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

OAB:12644/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-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, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 6206-17.2009.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domamiel Silverio da Trindade

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

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:, 

Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 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, 

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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140056 Nr: 2975-35.2016.811.0007

 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: Rosangela Teixeira Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Imperial Comércio de 

Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Elisabete 

Aparecida da Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos.

Em virtude do afastamento, por compensatória, do magistrado Dr. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, bem 

como, diante da impossibilidade desta magistrada em realizar a presente 

audiência, visto que está respondendo em Substituição Legal pela 1ª, 2ª, 

3ª e 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, além da Vara Única da 

Comarca de Paranaíta/MT, REDESIGNO a audiência marcada nestes autos 

para o dia 26 de junho de 2017 às 14h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intimem-se.

Cumpra-se conforme decisão de fls.143/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140167 Nr: 3031-68.2016.811.0007

 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: Ezenilda Gomes Vieira Furlan

 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:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a 

autora, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do 

requerimento na via administrativa (06.04.2016, fl. 27), 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 (06.04.2016, fl. 27), 

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.Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, 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.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. 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, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Número do CPF: 

883.872.591-87.Nome da Mãe: Josefa Gomes da Silva.Nome da segurada: 

Ezenilda Gomes Vieira Furlan.Endereço da segurada: Rua Beija Flor, n. 80, 

bairro Araras, Alta Floresta/MT.Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez.Renda mensal: a ser calculado pelo INSS. Data do início do 

Benefício-DIB: 06 de abril de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133072 Nr: 6794-14.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Justino Alexandre

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

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, contados da 

citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput).2.1) A parte executada, 

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

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

opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015).2.2) 

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

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

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

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

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

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

a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito inicial 

(30%), acrescido de custas e honorários de advogado, mas, também 

continuar a depositar as parcelas vincendas, independentemente da 

apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015).2.3) Se a parte 

executada fizer o requerimento da opção de que trata o item “2.2”, 

independentemente de novo despacho,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14699 Nr: 170-03.2002.811.0007

 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): Renato Benetti

 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:

 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. 216.
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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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139777 Nr: 2823-84.2016.811.0007

 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: Nivaldo dos Santos

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

Amazônia

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Miguel Alvim 

Coelho - OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida Moto 

Honda da Amazônia às fls. 201/206 à decisão de fls. 196/200.

Alega que o Embargante que há contradição quanto a decisão que 

determinou a cobrança de juros de mora contados a partir da citação no 

pagamento da indenização por danos morais, e quanto à condenação 

desta requerida à restituição do valor de R$ 364,72 (trezentos e sessenta 

e quatro reais e setenta e dois centavos).

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve parte da alegada contradição 

na decisão embargada.

Com efeito, por se tratar de danos morais decorrentes de 

responsabilidade contratual, os juros sobre estes devem ser contados a 

partir da prolação da sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos quanto à 

cobrança de juros de mora, devendo estes serem cobrados a partir desta 

decisão.

Por outro lado, DEIXO DE APRECIAR os embargos quanto à condenação 

desta requerida à restituição do valor de R$ 364,72 (trezentos e sessenta 

e quatro reais e setenta e dois centavos) eis que verifica-se que o 

inconformismo da Embargante deverá ser deduzido através da via 

recursal própria.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138094 Nr: 1955-09.2016.811.0007

 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: Alvina Ramponi Dondoni, Valcir Dondoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Azevedo Filho Cezar - 

OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de julho 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.: 103261 Nr: 4974-62.2012.811.0007

 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: Noemia Alves Pinto Ferreira

 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:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a 

autora, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do 

requerimento na via administrativa (18.10.2011, fl. 17), 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 (18.10.2011, fl. 17), 

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.Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, 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.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. 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, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Número do CPF: 

005.487.331-20.Nome da Mãe: Maria Alves Pinto.Nome da segurada: 

Noemia Alves Pinto Ferreira.Endereço da segurada: Rua Porto Alegre, 

número 05, Bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT.Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez.Renda mensal: a ser calculado pelo INSS. 

Data do início do Benefício-DIB: 18 de outubro de 2011.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66556 Nr: 6108-32.2009.811.0007

 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: Sonha Batista Ponte, Nilson José de Matos, Jussara 

Coelho de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joéverton Silva de Jesus - 

OAB:9946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605/MT, Raiane Rosseto Steffen - OAB:13.371

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões ás 

fls. 305/317.
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Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, 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.: 19460 Nr: 3661-18.2002.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pommer & Cia Ltda - EPP, RLP, DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-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. 241.

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, 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129103 Nr: 4652-37.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Popim de Caires, Maria Helena Margonato de 

Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Minski dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Rasia - 

OAB:17.595, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

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

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória de 

Intimação do Sr. José Roberto Calça. O recolhimento das custas poderá 

ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online - Primeira instância - "carta precatória", bem como para comprovar 

nos autos afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição da 

Comarca de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113823 Nr: 2310-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Maria Frantz

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

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 127/128, HOMOLOGO os cálculos de fl. 124 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 12.048,59 (doze mil quarenta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos).

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Ademais, intime-se os patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados. Bem como intime-se PESSOALMENTE a parte Autora para 

que apresente seus dados bancários, para o respectivo depósito do valor 

de seu benefício.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120953 Nr: 8201-89.2014.811.0007

 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: Anderson Paulo Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco 

Panamericano S.A

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

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:53.588/RJ, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 Intimação do procurador da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais no valor total de 

R$ 507,14 (quinhentos e sete reais e quatorze centavos) sendo as custas 

judiciais R$ 376,85 e a taxa judiciária R$ 130,29, por meio de guia(s) 

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

guias online - Primeira Instância, clicando no ícone (distribuição) ou ícone 

custas e taxas finais ou remanescentes, devendo ainda comprovar o 

pagamento através da juntada do comprovante original nos autos, sob 

pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior remessa ao 

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

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

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

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

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa atualizado: R$ 9.321,56

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101319 Nr: 2795-58.2012.811.0007

 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: Simão Carlos Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT

 Intimação do procurador da parte requerida acerca da audiência 

designada para o dia 21/03/2017, às 15:00 horas para oitiva da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 19 de 367



testemunha do requerido nos autos de Carta Precatória nº 

9614-45.2016.811.0015 - Cód. 269729 em trâmite perante a 6ª Vara Cível 

da Comarca de Sinop/MT. Outrossim deverá a parte requerida providenciar 

o depósito da condução do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 na 

conta 11.318-2, Agência 1180-0, Banco do Brasil em nome de Forum 

Sinop Diligências, enviando o comprovante original para juntar diretamente 

nos autos da Carta Precatória na Comarca de Sinop-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 7021-04.2015.811.0007

 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: Jose Milton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nidian Santos da Silva Martins 

dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696/MG

 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 artigo 346 da 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66740 Nr: 6254-73.2009.811.0007

 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: PRO-SOLO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismário Moura 

Vasconcellos - OAB:MT/10624, Rogério Barão - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-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 artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106236 Nr: 1523-92.2013.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro André dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos S/A

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

defiro o pedido para que seja o requerido condenado ao pagamento de 

R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.Intime-se a parte 

requerida para, se quiser, emendar a apelação interposta, em 15 (quinze) 

dias.Nada sendo requerido, 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 artigo 346 da CNGC. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15398 Nr: 479-24.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora Fazenda Pública 

Nacional – União à sentença de fl. 116/117.

Alega que há omissões na sentença embargada, posto que houve 

condenação em honorários advocatícios no montante de R$2.000,00 (dois 

mil reais) enquanto que nos embargos interpostos pelo devedor houve 

também condenação nessa verba no importe de R$8.000,00 (oito mil 

reais), assim, objetiva que na sentença embargada seja suprida a 

omissão, manifestando sobre a cumulação na condenação da União em 

honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos a 

ela relacionados.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e mantenho 

a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65970 Nr: 5166-97.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Florencio da Silva

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

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

desistência da ação (fl. 88)
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ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

o desbloqueio de contas.

Inexistente a condenação da parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. Igualmente, incabível sua condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais.

 Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99200 Nr: 630-38.2012.811.0007

 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: Neide Prado Wenceslau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias da Silva Prado - Espólio

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado por NEIDE PRADO WENCESLAU requerendo 

sua substituição pela herdeira NEUSA DA SILVA PRADO (fl. 137).

DECIDO.

Pois bem. Dispõe o art. 617 do Novo Código de Processo Civil que:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 

ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na 

administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro 

sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer 

herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do 

espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o 

testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se 

toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do 

herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - 

pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. 

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro 

de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a 

função.”

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

magistrado nomear inventariante observando a preferência das pessoas 

mencionadas, devendo se ater à ordem.

Assim, nomeio inventariante, em substituição a requerente Neide Prado 

Wenceslau, a herdeira Neusa da Silva Prado, irmã do “de cujus”;

Intime a requerente Neusa da Silva Prado da nomeação, bem como para 

que preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Retifique-se a autuação do feito e o sistema informatizado Apolo à fim de 

que passe a constar como inventariante Neusa da Silva Prado.

 Prestado o compromisso, intime-se a inventariante para que cumpra a 

determinação de fl. 133.

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

Intimem-se os herdeiros acerca da presente decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 3924-93.2015.811.0007

 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: Marcelo Soares Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba s. a., Extraluz Moveis e 

Eletrodomêsticos Ltda-EPP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O, Renato de Britto 

Gonçalves - OAB:144.508-SP

 Vistos.

Em virtude do afastamento, por compensatória, do magistrado Dr. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, bem 

como, diante da impossibilidade desta magistrada em realizar a presente 

audiência, visto que está respondendo em Substituição Legal pela 1ª, 2ª, 

3ª e 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, além da Vara Única da 

Comarca de Paranaíta/MT, REDESIGNO a audiência marcada nestes autos 

para o dia 26 de junho de 2017 às 15h00min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intimem-se.

Cumpra-se conforme decisão de fls.104/105.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 6172-03.2013.811.0007

 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: Ozires A. Rodrigues e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AutoMais Distribuidora de Equipamentos e 

Ferramentas Automotivas-EIRELI, Engecass Equipamentos Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD ABECASSIS - 

OAB:29016

 Vistos.

Em virtude do afastamento, por compensatória, do magistrado Dr. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, bem 

como, diante da impossibilidade desta magistrada em realizar a presente 

audiência, visto que está respondendo em Substituição Legal pela 1ª, 2ª, 

3ª e 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, além da Vara Única da 

Comarca de Paranaíta/MT, REDESIGNO a audiência marcada nestes autos 

para o dia 26 de junho de 2017 às 13h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intimem-se.

 Cumpra-se, conforme decisão de fls.93/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134332 Nr: 7482-73.2015.811.0007

 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: Arnildo Mario Caldart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Silvestre Lazzari

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

OAB:18450-O/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:12644/MT

 Vistos.

Em virtude do afastamento, por compensatória, do magistrado Dr. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, bem 

como, diante da impossibilidade desta magistrada em realizar a presente 

audiência, visto que está respondendo em Substituição Legal pela 1ª, 2ª, 

3ª e 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, além da Vara Única da 

Comarca de Paranaíta/MT, REDESIGNO a audiência marcada nestes autos 

para o dia 26 de junho de 2017 às 14h00min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 171 e determino a intimação do patrono da parte 

executada, via Dje, para que, no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE a 

localização do BEM passível de penhora encontrado no sistema RENAJUD 

(fl. 168), sob pena de incidência da multa prevista no parágrafo único do 
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artigo 774 do CPC, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do débito sob execução.

Intimem-se.

Cumprida a determinação supra e certificado o decurso do prazo 

concedido ao patrono da parte executada, vistas à exequente para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 13041 Nr: 1617-60.2001.811.0007

 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): Madeireira Capri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-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. 380.

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, 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5131 Nr: 239-74.1998.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Everaldo Tributini de Liri

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, o requerido à fl. 247, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 3096-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serli Metzdorf

 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4840 Nr: 89-93.1998.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAMPAR 

PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/C LTDA. à sentença de fl. 208.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve sua 

desídia na prática dos atos processuais que lhe incumbiam, pelo que, deve 

ser revogada a sentença embargada.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 100-25.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAMPAR 
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PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/C LTDA. à sentença de fl. 202.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve sua 

desídia na prática dos atos processuais que lhe incumbiam, pelo que, deve 

ser revogada a sentença embargada.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112399 Nr: 950-20.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, diante da ausência de garantia ao juízo, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do NCPC. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, todavia, isento-o do pagamento de honorários advocatícios, 

visto que não houve a triangularização processual. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de estilo. 

Arquive-se.Expeça-se o necessário.Intime-se.

Comarca de Barra do Garças

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214943 Nr: 12436-74.2015.811.0004

 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): Jackeline Santos de Oliveira

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

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

sobre a Certidão de fls. 60.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244968 Nr: 2749-05.2017.811.0004

 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: Claudiney Lemes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Myke Brendon Borges - 

OAB:21498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a 

autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD’ de 

números 1128903-6, bem como do veículo e documentos eventualmente 

apreendidos com relação aos mesmos termos de apreensão e 

depósito.11.Fica consignado que a presente medida destina-se apenas e 

tão-somente à liberação das mercadorias, não havendo qualquer 

suspensão do crédito tributário apurado ou que será apurado no tocante 

aos autos de apreensão.12.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 13.Após esse prazo, 

com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público 

pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 14.Intimem-se. 

Cumpra-se, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230809 Nr: 9633-84.2016.811.0004

 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: Tamburi Construções e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR Importados & Premoldados Ltda EPP, WR 

Construções Ltda EPP, WR Construçoes & Prestações de Serviçõs Ltda 

EPP, Wesley Morais Leite, Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:20607-A, Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21101-MT

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

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

intimação do autor para querendo impugnar as contestações apresentada 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 244310 Nr: 2277-04.2017.811.0004

 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: Flaviana Oliveira de Sousa Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros do Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DEFIRO A LIMINAR almejada, para o fim de determinar que o impetrado, 

de imediato, se abstenha de cobrar o ICMS incidente sobre o valor total da 

fatura de energia elétrica, devendo serem excluídas da base de cálculo, 

do referido imposto, as tarifas de TUSD e TUST.II – Nos termos do art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a Autoridade Coatora da liminar, ora 

concedida, bem como do prazo de dez (10) dias para a prestação das 

informações que entender necessária, 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 da Autoridade Impetrada, 

ouça-se o representante do Ministério Público e, após, venham os autos 

imediatamente conclusos para decisão definitiva. IV – Oficie-se a empresa 

de energia elétrica (Energisa Mato Grosso), cientificando-a do teor desta 

decisão, para que se abstenha de incluir nas próximas faturas, os valores 

atinentes ao ICMS calculado sobre o valor total, sob pena de incidir em 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).V – Após, voltem-me 

para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 244735 Nr: 2586-25.2017.811.0004

 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: MOISÉS RECHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, LUIZ NATAL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MADUREIRA SANTOS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 23 de 367



OAB:7477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo. Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 10 c/c art. 6, §5º, ambos da Lei n.º 12.016/2009, c/c 

art. 487, IV do CPC, em relação ao Estado de Mato Grosso. Devendo 

continuar a tramitar tão somente em relação à autoridade coatora atuante 

no Posto Fiscal de Unidade de Fiscalização de Barra do Garças Luís Natal 

Borges. DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo impetrante, determinando a 

imediata liberação dos bens e documentos apreendidos por meio do TAD 

nº 1128848-7. 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. Remetam-se os autos ao Distribuidor 

para que sejam promovidas as devidas correções. Findo a prazo de dez 

(10) dias, vindo ou não as informações do impetrado, ouça-se o Ministério 

Público. Após, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 245386 Nr: 3112-89.2017.811.0004

 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: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

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

OAB:MG 136.343

 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 das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 15678 Nr: 1883-61.1998.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGENOR DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 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.: 15680 Nr: 160-12.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGENOR DOS SANTOS MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 S E N T E N Ç A

1. Relatório.

Trata-se de execução provisória de sentença em que os autos principais 

fizeram coisa julgada, inclusive os embargos opostos contra o mesmo. É o 

relatório.

2. Fundamentação.

Dispõe o artigo 485 do Código Processual Civil em seu inciso V, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código (...)

Neste sentir, feito as considerações acima, passo a análise do caso em 

testilha.

 Conforme consta, dos autos, é possível verificar que o objeto da lide está 

sendo discutido no feito de código 17732, que fora proferida sentença 

com recurso e coisa julgada.

 Dessa maneira, considerando que há duplicidade de feitos, com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, não há outra lógica senão a 

extinção da presente demanda.

 3. Dispositivo.

Nos termos do art. 485, V do Código Processo Civil, julgo e declaro extinta 

a presente ação, ante a litispendência aos autos de código 187457.

Desapense-se dos autos 17732, 15678 e 25701.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Após a coisa julgada, ao arquivo.

Publique-se,

 Registre-se, e

 Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228648 Nr: 8147-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkison Evilasio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Myke Brendon Borges - 

OAB:21498/O

 Vistos em Correição.

 1. Recebo a denúncia em desfavor do réu acima nominado, pois 

presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.

2. Cite-se para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, que serão contados a partir da audiência de proposta do sursis 

processual que DESIGNO para o dia 21 de OUTUBRO de 2016, às 

14h30min (MT), cientificando-se o acusado que deverá comparecer 

acompanhado de advogado e, na sua impossibilidade, lhe será nomeado 

um Defensor Público.

3. Havendo fiança depositada, proceda-se a vinculação ao processo 

crime.

4. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229423 Nr: 8702-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Pereira Borges

 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.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242261 Nr: 906-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Costa Soares, Franthesco Guimaães 

de Souza, Wanderson de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 Vistos, etc.

Não verificado os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de LINDOLFO COSTA SOARES, 

FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA e WANDERSON SOUZA COSTA, 

dando-os como incurso nos artigos nela mencionados.

Citem-se os acusados para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado 

que o oficial de justiça deverá indagar aos acusados se os mesmos 

possuem condições financeiras para constituir advogado.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

369-A, caput).

Não apresentada as respostas, desde já, nomeio a Douta Defensoria 

Pública para oferecê-la em até 10 (dez) dias (CPP, art. 369-A, §2º).

Defiro o requerido pelo Ministério Público às fls. 98.

 Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228648 Nr: 8147-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkison Evilasio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Myke Brendon Borges - 

OAB:21498/O

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de WILKISON 

EVILASIO SALES LOURENÇO imputando-lhe a conduta descrita no artigo 

306 do Código de Transito Brasileiro.

A denúncia foi recebida no dia 02.09.2016. Na mesa oportunidade foi 

designada audiência para que o Ministério Público propusesse a 

suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 

9.099/95.

Contudo, conforme certidão de fls. 64, o Réu não foi localizado para 

citação, motivo pelo qual o Ministério Público pugnou pela sua citação por 

meio de edital, fls. 66.

Ocorre que, por meio de advogado constituído, o Réu apresentou seu 

endereço, razão pela qual designo o dia 20.06.2017, às 14:00 horas, 

horário de Mato Grosso, para realização de audiência a fim de que o 

Parquet possa apresentar a proposta de suspensão condicional do 

processo.

 Atualizem-se o endereço do réu nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 198715 Nr: 2953-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieri de Souza Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTERCIDES DOMINGOS DO 

PRADO - OAB:GO28662

 Autos n. 2953-20.2015.811.0004 – Cód.:198715

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal para apuração do delito previsto no art. 184, §2º, 

do Código Penal, cometido, em tese por RANIERI DE SOUZA DOMINGOS. O 

réu apresentou resposta escrita à acusação, nos termos do art. 396-A do 

CPP, requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Uma vez que não apresentado preliminares, designo o dia 21/03/2017, às 

13:00 horas (horário /MT), para a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 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, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188368 Nr: 7245-42.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento formulado às fls. retro.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino o retorno dos 

autos ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 2020-32.2001.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, AMCC, AMCDC, AMCDC, AMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DO VALLE CAMPOS 

- OAB:20751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a advogada Dra. Ana Lúcia do Valle Campos teve 

carga dos processo pelo período de 30 (trinta) dias e os autos retornaram 

sem manifestação da causídica, torne-os novamente ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195284 Nr: 657-82.2016.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido, intime-se a 

inventariante para indicar endereço do herdeiro Ronaldo da Silva Ortega, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000722-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - 0006175-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - 0020191-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000722-60.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSE DA SILVA CAMPOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cumpra-se integralmente o 

despacho retro, intimando-se a parte autora, por seu advogado, para 

manifestar acerca da informação prestada pela ré (Id. 5008980), em 05 

(cinco) dias. Após, imediata conclusão. Às providências. Cáceres/MT, 06 

de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001656-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 0009309-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Tendo em vista a devolução da Carta 

de Citação (ID. 4904399) com a mensagem "MUDOU-SE", INTIMO a parte 

autora para requerer o que entender de direito, em 05 (cinco) dias. 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001391-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Tendo em vista que a tentativa de 

constrição via Bacenjud fora frustrada, INTIMO a parte exequente para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 8 de março de 2017. 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000402-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 0009309-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, §4º do CPC c/c Provimento 

56/2007/TJMT, INTIMO a parte autora a se manifestar a respeito da Carta 

de Citação devolvida (ID. 4904594) com a seguinte mensagem: 

"AUSENTE". Prazo para manifestação: 05 (cinco) dias. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003702-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003702-77.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: ADONIAS DA SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Defiro ao embargante os 

benefícios da AJG. Em que pesem os argumentos vertidos na inicial, 

observo que a execução não está garantida por penhora, depósito ou 

caução, o que obsta a pretensão de alcançar efeito suspensivo (CPC, art. 

919, § 1º). Assim, recebo os presentes embargos à execução para 

discussão, sem atribuir efeito suspensivo, nos moldes do art. 919 do 

Código de Processo Civil. Ouça-se a parte embargada/exequente, por seu 

procurador, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo que, decorrido o aludido prazo, independentemente 

de apresentação ou não de impugnação aos embargos, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Sem prejuízo das determinações supra, 

uma vez que é missão do juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes 

(art. 139, V, CPC), e tendo havido pedido da parte embargante nesse 

sentido (item 3, p. 15 Id. 4512516), determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres para a designação de audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 06 de março de 2017. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002665-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMUNDA PEDRO DOS SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DA SILVA CAMPIDEL OAB - 124690-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMARCA DE CÁCERES-MT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CÁCERES , 8 de março de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS, acostar aos autos os documentos solicitados, 

conforme informado na certidão em anexo . Processo: 

1002665-15.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) Parte Autora: DEPRECANTE: 

RAYMUNDA PEDRO DOS SANTOS Parte Ré: DEPRECADO: COMARCA DE 

CÁCERES-MT OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE 

BISCARO MARQUES 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-49 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - 0012079-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

JOSE AVILA CINTRA (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: 1000932-77.2017.8.11.0006 Valor 

causa: R$ 80.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, JOSE 

AVILA CINTRA, EURIDICE DOS SANTOS CINTRA 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 extraordinário ajuizado por ELEUTÉRIO PEREZ 

MANCILHA em face de MARINO SOUTO FONTES, JOSÉ AVILA CINTRA E 

EURIDICE DOS SANTOS CINTRA. O Autor adquiriu onerosamente das 

mãos de ANTÔNIO TAVARES FILHO lote de terra, localizado no local 

denominado Baia da Campina, nesta cidade de Cáceres, através de um 

contrato particular de permuta de imóveis, o qual segue anexo, 

tornando-se proprietário do referido imóvel, tendo a posse exclusiva sobre 

o mesmo .Na data de 24 de outubro de 2013, o Requerente firmou contrato 

de permuta de imóveis acordando as cláusulas e valores que estão 

descritas no referido instrumento negocial, sendo certo que o Autor 

adquiriu a posse do lote de terra medindo cada um 5.460 m2. Ocorre que o 

lote adquirido pelo Autor não possuem escritura pública, sendo certo que 

foram adquiridos pelo Antônio Tavares Filho da pessoa de ALVARO JOSÉ 

AMARAL através de Cessão de Direitos Possessórios, porém em 

decorrência do transcurso do tempo, os mesmos não possuem mais o 

referido instrumento contratual. Nesse contexto, tal observação foi feita 

no contrato de permuta de imóveis para fim de resguardar os direitos do 

Autor na posse do imóvel não escriturados. Nessa toada, o Autor saiu na 

busca de informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

cidade, porém fora informado que o imóvel em questão é oriundo da 

matricula 11.403, livro 2-H-2, folhas 214 de 29 de janeiro de 1982 em nome 

de Marino Souto Fontes. O imóvel adquirido pelo Requerente possui área 

equivalente a 5.4600 m², conforme demonstra o levantamento topográfico 

feito no local, bem como seu memorial descritivo (cópias anexas). Face a 

esses motivos, o imóvel usucapiendo encontram-se na posse do 

Requerente de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer 

oposição, sendo exclusiva desde 24 de outubro de 2013 (há mais de 3 

anos), posse esta reconhecida e respeitada pelos confrontes e vizinhos 

dos imóveis.Como o Requerente está na posse dos imóveis anteriormente 

descritos por mais de 03 (três) anos, os quais somados à posse de seus 

antecessores ultrapassam 40 (quarenta) anos, possuindo-os como seu, 

mansa e pacificamente, pagando os respectivos impostos, vem, com 

fundamento no art. 551 e seguintes do Código Civil de 1.916, promover a 

presente, requerendo digne-se determinar:Tudo para que querendo, 

contestem o presente pedido no prazo legal, e, contestada ou não, após a 

instrução do processo, seja julgada procedente a pretensão do Autor, 

para que lhes seja outorgado o domínio em relação aos imóveis 

supramencionado por sentença, que servirá de título para transcrição no 

Registro de Imóveis competente, condenando-se, eventual parte 

contestante, nas custas e honorários". DECISÃO/DESPACHO: Vistos, 

etc... Recebo a emenda da exordial. Inclua no pólo passivo:- JOSÉ AVILA 

CINTRA , brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o número 

022.938.891-49, residente e domiciliado na Rua dos Operários, 588, 

Centro, Cáceres/MT, CEP 78200-000; - EURIDICE DOS SANTOS CINTRA, 

brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o número 503.277.981-49, 

residente e domiciliado na Rua dos Operários, 588, Centro, Cáceres/MT, 

CEP 78200-000. Atualize nos registros o endereço do Requerido Marino 

Souto Fontes. Retifique o valor da causa para R$ 80.000,00 reais. 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(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. 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: - 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. 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, SOLANGE 

BISCARO MARQUES, digitei. Cáceres/MT, 8 de março de 2017. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-49 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - 0012495-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 1002907-71.2016.8.11.0006 Valor 

causa: R$ 110.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA 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 
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de ação de usucapião extraordinário ajuizado por JONAS BELIZARIO DO 

NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO em face de 

VERONICA RAMOS DA SLVA. Na data de 04 de julho do ano de 1995 o 

Requerente JONAS BELISÁRIO DO NASCIMENTO e sua cônjuge ANTÔNIA 

DE ARAÚJO DO NASCIMENTO adquiriram dos cedentes Verônica Ramos 

da Silva, Berenice Sotérica da Silva Ramos, Luiz Ramos, Maximiano Ramos 

da Silva, Maria Brígida Ramos da Silva e João Santana, por meio de 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários ,o Imóvel Rural situado 

neste município, dentro da Gleba Caiçara, constante de uma área de terras 

com denominação particular “Sítio São Jorge’”, com área total de 30 há. 

28a. 80c. (trinta hectares, vinte e oito ares e oitenta centiares), o qual fica 

compreendido dentro do roteiro seguinte: partindo do marco M-1, com 

coordenadas local E= 100476.54, N=200581.03, segue por uma linha seca, 

com azimute verdadeiro de 138º18 44 e distância de 452,87 metros, 

divisando neste trecho com Jovi Gomes de Proença, até alcançar o marco 

M-2; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro de 255º59 49 e 

distância de 821,61 metros, divisando neste trecho com Inácio Soares dos 

Santos, até alcançar o marco M-3; segue por uma linha seca, com azimute 

verdadeiro de 336º08 53 e distância de 411,86 metros, divisando neste 

trecho com Francisco Barbosa dos Santos e Pedro Juscelino Cebalho, até 

alcançar o marco M-4; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro 

de 76º23 52 e distância de 681,67 metros, divisando neste trecho com 

João Teodoro de Matos , até alcançar o marco M-1, marco inicial da 

marcação (Memorial descritivo elaborado por Wilson Roberto Martini- 

CREA nº 27.968/D-MG). Na presente ação os Requerentes pretendem que 

seja outorgado o título de domínio sobre o imóvel rural denominado “Sitio 

São Sebastião” com área total de 30 há. 28a. 80c. (trinta hectares, vinte e 

oito ares e oitenta centiares), conforme memorial descritivo e mapa, 

registrado sob a matrícula n.12.935, livro 2-J-3, fls.163, adquirido através 

da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários registrado no livro 

nº 78, fls. 045/048 em 04/07/1995, através do instituto da adjudicação, 

todavia, caso não seja possível nesta modalidade, em havendo a 

impossibilidade de se conhecer esta pretensão, de forma sucessiva, 

pretendem os Requerentes que lhe seja concedido o referido título através 

de aquisição pelo instituto do usucapião. Ao final, seja a presente ação 

julgada totalmente procedente, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, sendo outorgado aos 

Requerentes o título de domínio sobre o imóvel com área total de 30 há. 28 

a. 80c. (trinta hectares,vinte e oito ares e oitenta centiares), registrado 

sob a matrícula n. 12.935,Livro nº2-J-3, fls. 163, data 30 de setembro de 

1982, adquirido através da Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Hereditários registrado no livro nº 78, fls. 045/048 em 04/07/1995, através 

do instituto da adjudicação, ou,caso não seja possível nesta modalidade, 

em havendo a impossibilidade desse conhecer esta pretensão, de forma 

sucessiva, nos termos do art.326 do Novo Código de Processo Civil, seja 

concedido aos Requerentes o referido título através de aquisição pelo 

instituto do usucapião, conforme as razões de fato e de direito 

amplamente expostas." DECISÃO/DESPACHO: Cuida-se de ação de 

adjudicação compulsória com pedido sucessivo de usucapião. Citada, a 

parte Demandada acordou com a parte Autora sobre a resolução da lide. 

Muito embora tenha sido efetivado acordo, melhor analisando o feito, 

constato que o despacho inicial foi omisso em analisar todos os pontos 

abordados. Depreende-se dos termos da inicial que os Autores teriam 

adquirido o imóvel através de cessão de direitos hereditários. O 

instrumento hábil para instrumentalizar a efetivação da transferência do 

domínio é o processo de inventário. Nesse ponto, cabe destacar que na 

petição inicial a parte Autora juntou certidão expedida pela 2ª Vara desta 

comarca atestando o ajuizamento da ação de inventário, porém, como o 

processo esta desaparecido e o registro nos livros e apolo é totalmente 

incompleto, restou impossibilitado saber o que efetivamente restou 

decidido. Assim, em tese, o pleito de adjudicação compulsória não é a 

tutela adequada para ultimação da transferência do domínio. Ademais, 

pelos dados constantes na matrícula, notadamente que vincula alienação 

por órgão público, sem qualquer averbação de quitação, resta 

impossibilitado homologar imediatamente o acordo. Como na exordial 

apresenta pedido subsidiário, faz-se necessário cumprir as demais 

formalidades, para que este juízo, ao final, possa ao final, julgar e decidir 

todos os pontos abordados. Para tanto, determino: - que a parte Autora 

adite a petição inicial e informe o nome, qualificação e endereço dos 

confrontantes, no prazo de quinze dias. Sendo informado, proceda a 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. - ante o teor da matrícula - Id. Num. 4177020, 

determino ainda a intimação do INCRA para manifestar quanto o interesse 

em intervir na lide, no prazo de quinze dias. Intime-se. 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, SOLANGE BISCARO MARQUES, digitei. Cáceres/MT, 8 de 

março de 2017. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(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.: 90592 Nr: 5788-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES S/A, VANIA TAIS 

PINHEIRO, ADRIANA PINHEIRO, DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA, 

ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO, CICERO MARQUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:10128

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, tendo em vista que a 

tentativa de penhora via BACENJUD restou inexitosa, INTIMO o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

no prazo de 10 (dez)dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178189 Nr: 1112-81.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCELO GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da audiência de conciliação AGENDADA PARA O DIA 

11/04/2017 ÀS 14HS a realizar-se no centro Judiciário de Solução e 

Conflitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12779 Nr: 2240-64.2000.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que tendo em vista o 

desarquivamento dos presentes autos, a pedido, INTIMO a parte autora, na 

pessoa de seus advogados, para que se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que referido feito 

encontra-se disponível para carga..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 195377 Nr: 696-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243 SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico pra os devidos e legais efeitos que tendo em vista o contido no r. 

despacho de fls. 43 dos presentes autos, INTIMO o Requerente na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), para citação, penhora 

e demais atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130535 Nr: 9167-94.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIPIO ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORION VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - 

OAB:14876/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705, FABIANA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO - OAB:8609, RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2.221/A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que tendo em vista o 

desarquivamento dos presentes autos, INTIMO o Requerido, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste nos mesmos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito uma vez que referido 

feito encontra-se disponivel para carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170916 Nr: 6987-66.2014.811.0006

 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: RAQUEL DOMINGUES DO AMARAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Certifico que de acordo com o artigo 162, § 4º do CPC e o Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para proceder a INTIMAÇÃO 

das partes para, na pessoa de seus advogados, a parte autora para 

tomar conhecimento da importancia depositada pelo requerido, no valor de 

R$ 3.565,20 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte 

centavose, a parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Processuais no valor de 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), das Taxas Judiciais no 

valor de 129,74 (cento e vinte e nove reais e setenta e quatro 

centavos)bem como dos honorários doperito no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

 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: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VILAS BOAS - OAB:, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, LUIZ MARCIO 

FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos, etc.

Às fls. 526/527 foi proferida decisão revogando os efeitos da decisão de 

fls. 51/56, cujo objeto tratava da disponibilidade veículo pela parte 

Requerida ao Autor.

No entanto, em que pese referida decisão ter sido proferida em 01 de 

fevereiro de 2017 e publicada via DJE em 13/02/2017, sobreveio 

informação a este Juízo, através da petição de fl. 630, que até o momento 

a parte Autora não procedeu com a devolução do veículo disponibilizado, 

o que é de rigor, conforme já determinado, dada a revogação da tutela 

concedida.

 Deste modo, intime-se o Autor, na pessoa de seu Procurador, assim como 

pessoalmente a proceder com a devolução do veículo a ele 

disponibilizado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais).

 Sem prejuízo, nos termos do art. 9º e §1º do art. 1.023, ambos do CPC, 

manifestem as Requeridas sobre os pedidos/embargos e documentos de 

fls. 534/ 629, no prazo de 15 dias.

Ficam os procuradores das partes intimados por meio desta, via DJE.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175780 Nr: 10492-65.2014.811.0006

 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: MARIANA DE PINHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC AMARAL ROUPAS E ACESSÓRIOS, 

ANDREI DAL CANTON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 ... Não obstante, restou demonstrado ainda nos demais documentos 

trazidos pela Requerida, que o companheiro da Autora possui profissão 

sólida, garantindo ainda maior renda familiar. Assim, não vejo motivos para 

concessão da prerrogatia processual (justiça gratuita). Ressalto que 

justiça gratuita deve ser concedida com cautela, tendo em vista que é um 

benefício voltado à pessoas que realmente não possuem qualquer 

condição de efetuar o pagamento das custas, em que pese a consciência 

deste magistrado de que existem muitas pessoas à beira da miséria. 

Ademais, a constituição federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, preceitua 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em apreço, ao contrário 

disso, há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de 

recursos, haja vista as provas trazidas pela Requerida acerca da regular 

situação financeira da Autora, e a falta de provas da mesma em oposto, 

tendo em vista que somente juntou cópia de sua carteira de trabalho, mas 

em nenhum momento trouxe elementos firmes a comprovar seu estado de 

carência financeira. ... Assim, como a Requerente, ainda que intimada a 

comprovar a sua necessidade de contar com o benefício da assistência 

judiciária não trouxe prova capaz de demonstrar sua hipossufiência, e, 

tendo a parte contrária acostado elementos de prova contrária, que 

demonstram a regular situação financeira da Autora, o pedido de 

concessão de justiça gratuita deve ser indeferido. ... Ante o exposto, não 

vislumbrando no presente caso que a parte autora possua os requisitos 

necessários para concessão da justiça gratuita, indefiro o pedido de 

assistência judiciária. Intime-se a parte requerente para recolher as custas 

em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Tendo em vista que as partes não manifestaram interesse na produção de 

outras provas, após a realização da audiência, novamente conclusos para 

análise e verificação de possível prolação de sentença. Intime-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000750-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELIX LADEIA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - 18932-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

17/05/2017 AS 13H00MIN, NO CEJUSC DESTA COMARCA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136302 Nr: 5484-15.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, RENATO 

FERNANDES SOARES, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, ODETE 

MARIA FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;b)CONDENAR o excipiente ao pagamento de multa que 

estabeleço em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, (artigo 81, § 

3º, CPC/2015), mais os honorários advocatícios em 10% e todas as 

despesas que efetuou, em face da constatada litigância de 

má-fé.c)DEFERIR a realização de BLOQUEIO ON LINE – via BACEN-JUD de 

valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada, e constrição de veículos via RENAJUD;d)Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 do NCPC, intimando-se após exequente e 

executado;e)Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o 

Exequente a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;f)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187682 Nr: 6757-87.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE 

PROVENTOS SUPRIMIDOS, DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por JOSÉ PAULA DA SILVA contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados na exordial (fls. 05/43).

Documentos que acompanham a inicial às fls. 44/192.

Despacho inicial à fl. 193.

Contestação à fls. 199/205.

Impugnação à resposta às fls. 206/223.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É de se reconhecer a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

feito.

Dos autos, é certo que, da admissão (16/08/1978) até o início da vigência 

da Lei Estadual n.º 5.624, em 25/06/1990, o Reclamante indiscutivelmente 

era regido pelas regras presentes na CLT.

Entretanto, em 15/10/1990, com a vigência da LC n.º 04, o artigo 280 e os 

seus respectivos parágrafos transmudaram a natureza jurídica do cargo 

público do reclamante, estabelecendo para todos os servidores o regime 

jurídico único:

“Art. 280 - Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei complementar, os 

servidores dos Poderes do Estado da Administração Direta, das 

Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado de Mato Grosso, 

regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, de que 

trata a Lei n° 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou pela Consolidação das 

Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio 

de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o 

disposto nesta lei complementar."

"§ 2 º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime 

estatutário ficam transformados em cargos, na data da publicação desta 

lei complementar.”

Ocorre que, à luz da jurisprudência moderna sobre o assunto, entende-se 

que não há possibilidade de transmudação automática do regime jurídico 

do funcionário público por força de lei estadual, razão pela qual a questão 

deve ser analisada nos termos da CLT, atraindo a competência da Justiça 

Laboral.

 É da jurisprudência:

RECURSO DE REVISTA. SERVIDOR ESTADUAL ADMITIDO SEM 

CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - IMPOSSIBILIDADE DE 

TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O 

ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A 

jurisprudência do TST permanece no sentido da impossibilidade de 

conversão automática do regime celetista para o estatutário daquele 

servidor admitido, sem prévia aprovação em concurso público, em 

momento anterior à vigência da Carta Magna de 1988. Nessa hipótese, 

mesmo comprovada a existência de norma estadual ou municipal que 

estabeleça a transmudação de regime jurídico, o empregado público 

continua submetido à Consolidação das Leis do Trabalho, em face da 

regra insculpida no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, o que, 

definitivamente, atrai a competência desta Justiça Especializada. 

Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. Prejudicada a 

análise do tema remanescente (RR 28494220135220004 - TST, 2ª turma, 

Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, julgamento em 04/11/2015, publicado 

via DEJT em 13/11/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

TRABALHISTA. SERVIDOR CELETISTA. CONTRATO DE TRABALHO 

ANTERIOR À ATUAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO 

RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO 

CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

(ARE 860.171-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 

21/5/2015).

 DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR CELETISTA. CONTRATO DE 

TRABALHO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO 

RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE 

TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO 

VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO 

PUBLICADO EM 16.5.2014.

 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do 

assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no 

âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso 

demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de 

origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como 

tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 853.466-AgR, Rel. 

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/5/2015.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Declinar a atuação no feito em favor da Justiça do Trabalho, forte no 

art. 114, I CRFB/88;

(b) Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 4304-42.2003.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES SOUTO DA COSTA 

E FARIA - OAB:389

 Pelo exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

decido:a)Desentranhe-se a petição de fls. 197/206 com documentos de 

fls. 204/211, vez que inoportunos;b)Deferir o pleito do exequente e 

determinar nova avaliação do imóvel (fl. 139), com posterior penhora de 

fração ideal suficiente para garantia da dívida (R$ 65.632,12 – fl. 222), 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora;c)Com a avaliação, 

intime-se o Executado e seu cônjuge com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, vez que o próprio 

Executado recebeu a citação (fl. 119), nos termos do artigo 12 da Lei 

6.830/80, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias;d)Após cumprimento da determinação supra, nada sendo 

requerido, designe-se datas para a realização da hasta pública, 

cumprindo-se as formalidades legais;e)O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º);f)Para o encargo, nomeio como 

leiloeiro judicial a empresa Leilões Judiciais Serrano, nas pessoas de seus 

leiloeiros credenciados, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (Leiloeira 

Pública Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob o nº 22), JOABE 

BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial 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… 66/2013), os quais deverão ser notificados; g)Fixo a 

comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco pontos percentuais) do 

valor do bem arrematado, havendo acordo reduzo o valor da comissão 

para 2% (dois por cento);h)Promovam-se as intimações e publicações 

necessárias para a realização da venda, forte no art. 881. e ss., do 

CPC/15;i)Desde já defiro o disposto no art. 172, § 2º do Código de 

Processo Civil.;j)Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 9444-81.2008.811.0006

 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: WALDINEIA ANTUNES DE ALCANTARA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA 

SILVA ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR 

ANDRADE - OAB:12.768, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - 

OAB:9.851, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Execução de Sentença, na qual a parte autora logrou êxito 

na satisfação do crédito (fls.310/311).

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

 Fundamento e decido.

 Dos autos, verifica-se que os valores exequendos foram devidamente 

pagos ao credor através da Requisição de Pequeno Valor nº 328/2016 (fl. 

307).

A quitação da dívida pelo devedor autoriza a extinção do feito, forte art. 

924, II do NCPC.

 Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar extinto o presente feito com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil;

 b) Isento de custas e honorário, na forma da lei;

c) Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente à 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa 

(art.496,§ 3º do NCPC), levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180291 Nr: 2434-39.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANNE MARIA LIMA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação à penhora realizada à fl. 44 por meio do Sistema 

BACENJUD no valor de R$ 15.976,53 (quinze mil, novecentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e três centavos), na qual a parte executada 

pretende liberação do bloqueio efetuado em sua conta corrente, ao 

argumento de que se trata de verba sujeita à cláusula de 

impenhorabilidade. (fls. 45/48)

O exequente devidamente intimado para manifestar, quedou-se silente 

conforme se infere da certidão retro.

É O QUE MERECE REGISTRO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

É cediço que os valores depositados em conta bancária em decorrência 

da percepção de salários são absolutamente impenhoráveis, nos termos 

do art. 832, IV do CPC;

O documento de fl. 49 (extrato de conta corrente) deixa evidente que o 

bloqueio foi realizado na conta de titularidade da executada, na qual 

recebe sua verba salarial.

Contudo, no que se refere à constrição ocorrida no valor de R$ 11.043,05, 

em que pese a executada alegar que é verba creditada em conta corrente 

com fim específico de receber crédito oriundo de auxílio financeiro para 

desenvolvimento e conclusão de projeto de pesquisa firmado com a 

FAPEMAT e UNEMAT, os documentos carreados nos autos são 

insuficientes para que este Juízo delibere acerca da afirmada 

impenhorabilidade.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a)Determinar que se expeça alvará de liberação da quantia depositada à 

fl. 64 (R$ 4.933,48), na conta de titularidade da executada;

(b)Intime-se a executada para que no prazo de 10 (dez) dias carreie nos 

autos: 1) extrato da conta bancária demonstrando o bloqueio na conta 

mencionada na cláusula terceira do termo de concessão de auxilio à fl. 55 

e, 2) cópia integral do documento de fls. 54/58 contendo a data e 

assinatura das partes;

(c)Considerando que o valor bloqueado é muito inferior ao valor da dívida, 

intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias indicar bens da 

parte executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do artigo 40 da LEF;

(d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95323 Nr: 390-23.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL na qual há informação nos 

autos da liquidação da requisição de pequeno valor por intermédio do 

Ofício nº 116/2016/DAP (fl. 55).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 
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art. 924, II, do CPC/15;

(b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

(c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 10423 Nr: 710-25.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO JUDICIAL na qual há informação nos autos da 

liquidação da requisição de pequeno valor por intermédio do Ofício nº 

116/2016/DAP (fl. 406).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

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, II, do CPC/15;

(b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

(c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57547 Nr: 3899-98.2006.811.0006

 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): ALOÍSIO COELHO DE BARROS, DIRETRIZ - 

ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, MARCOS DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos, etc.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, Decido:

a) Converter o feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, forte no art. 523 do 

CPC, com anotações na capa e no sistema Apolo;

b) Determinar a intimação do devedor, via advogado e DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob 

pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida, nos termos do art. 523. § 1º CPC;

c) Não sendo paga a dívida no prazo supra citado, volvem-me os autos 

conclusos para analisar os demais pedidos da parte exequente.

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181756 Nr: 3381-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: AVANI DA SILVA COSTA, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Execução de Sentença, na qual a parte autora logrou êxito 

na satisfação do crédito (fls.68/69).

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

 Fundamento e decido.

 Dos autos, verifica-se que os valores exequendos foram devidamente 

pagos ao credor através da Requisição de Pequeno Valor nº 678/2016 (fl. 

68).

A quitação da dívida pelo devedor autoriza a extinção do feito, forte art. 

924, II do NCPC.

 Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar extinto o presente feito com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil;

 b) Isento de custas e honorário, na forma da lei;

c) Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente à 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa 

(art.496,§ 3º do NCPC), levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 197242 Nr: 1783-70.2016.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBA SUPERMERCADOS LTDA, MANUEL 

JORGE RIBEIRO JUNIOR, MANOEL JORGE RIBEIRO, GEORGE MARCELO 

RIBEIRO, CREUZA MARIA CACERES RIBEIRO, PATRÍCIA MARA RIBEIRO, 

MIRKO FRANK RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra JUBA SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS, na qual 

pugna pela extinção do feito em razão da quitação da dívida pela via 

administrativa referente CDA n. 20145709. (fls. 74/77)

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

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, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

(b) Custas pelo executado;

 (c) Não sendo estas recolhidas, deverá o valor ser informado e anotado 

na margem da distribuição (item 2.14.11, da seção 14, do Capítulo 2, da 

C.N.G.C.), devendo ainda a Sra. Gestora proceder nos termos da 

Instrução Normativa n. 10/2014/PRES/DGTJ e Provimento n. 40/2014-CGJ;

(d) DETERMINAR o cancelamento de eventual penhora ou bloqueio de 

valores efetivado nestes autos;

(e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

(f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151485 Nr: 10323-49.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECH PROD. TELEFONIA INFORM. E 

ELETRICIDADE LTDA, SIRLEY DE MORAES CUNHA TECH DE OLIVEIRA, 

ROGERIO TESCH DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Rogerio Tesch de Oliveira, 

Cpf: 38435969134, Rg: 13097439 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Gal. Osório Nº 1791, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Executados(as): Sirley de Moraes Cunha Tech de Oliveira, Cpf: 
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34688811187, Rg: 401.215 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua General Osório, Nº 1791, Bairro: Centro, Cidade: 

Cáceres-MT

Executados(as): Tech Prod. Telefonia Inform. e Eletricidade Ltda, CNPJ: 

33722760000161, brasileiro(a), Endereço: Rua Gal. Osório Nº 1791, 

Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Valor das Custas Processuais:505,25 (quinhentos e cinco reais e vinte e 

cinco centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 ADVERTÊNCIAS: A) A IMPRESSÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO DAS 

CUSTAS DEVE SER REALIZADA DA SEGUINTE FORMA: 1. ACESSAR O 

SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

www.tjmt.jus.br, 2. CLICAR EM SERVIÇOS, 3. ESCOLHER A OPÇÃO 

GUIAS, 4. DEPOIS DISTRIBUIÇÃO E FAZER O PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO E, POR FIM, 5. GERAR A GUIA E IMPRIMIR. B) APÓS, A 

PARTE EXECUTADA DEVE TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, VISANDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO. C) 

O VALOR DAS CUSTAS SERÁ ATUALIZADO ATÉ O DIA DO 

PAGAMENTO.

Nome e cargo do digitador:Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83667 Nr: 10115-07.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Adelino Rodrigues de Oliveira, 

Cpf: 07754418134, Rg: 90.837 Filiação: Não Informado, brasileiro(a), 

natural de Não informado-MT, casado(a), não informado, Endereço: Rua 

dos Colhereiros 464, Bairro: Vila Mariana, Cidade: Cáceres-MT

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): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134312 Nr: 3314-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a) Homologar 

os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 9.868,91 

(nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e um), SENDO: R$ 

8.921,90 (PRINCIPAL) e R$ 947,01 (HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DOS 

EMBARGOS), a serem depositados nas contas informadas pelo credor à 

fl. 60;b) Requisite-se diretamente o pagamento da RPV (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) Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132122 Nr: 845-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA HOMEM DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por DANIELA NOVIS 

NEVES PEREIRA LIMA HOMEM DE MELO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. (fls. 618/619).

O executado devidamente para efetuar o pagamento do débito, quedou-se 

inerte.

À fl. 680 determinou-se o sequestro nas contas do executado, o que fora 

efetivado de forma integral (fl. 682).

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

 Fundamento e decido.

 Dos autos, verifica-se que os valores exequendos foram devidamente 

pagos ao credor conforme se infere do alvará de liberação n.º 

298156-4/2017 retro.

A quitação da dívida pelo devedor autoriza a extinção do feito, forte art. 

924, II do NCPC.

 Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar extinto o presente feito com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil;

 b) Isento de custas e honorário, na forma da lei;

c) Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente à 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa 

(art.496,§ 3º do NCPC), levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 4471 Nr: 1490-38.1995.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos, etc.

Dos autos que o Procurador Geral do Município de Cáceres apesar de 

devidamente intimado para devolver os autos, não o fez, conforme se 

infere da certidão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Expeça-se mandado de busca e apreensão dos autos, sob pena de 

caracterização do crime de sonegação de autos, forte no item 2.10.4 – I 

da Consolidação das Normas Gerais da CNGC;

b) Determinar a perda de vista dos autos fora de cartório, forte no art. 

234, § 2º, do CPC;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152423 Nr: 11413-92.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 
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JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Dos autos que os cálculos apresentados pelo credor à fl. 131 estão 

corretos, tendo inclusive o Ente Público se manifestado favorável (fl. 139), 

contudo, estão desatualizados, tendo em vista que foram elaborados em 

10/03/2016.

Destarte, tratando-se apenas de mero cálculo aritmético, este Juízo, 

primando pela celeridade e economia processuais, atualizará o valor 

exequendo nos moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda 

Pública (ADIS 4357/4425).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

6.051,87 (seis mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), 

SENDO: R$ 5.501,70 (PRINCIPAL) e R$ 550,17 (HONORÁRIOS);

b) Requisite-se diretamente o pagamento da RPV (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) Intime-se a parte autora, para informar os dados bancários para 

depósito;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196916 Nr: 1589-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613/O

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

denunciado WALISON DA SILVA, brasileiro, convivente, motorista, sem 

documentação nos autos, nascido aos 13/10/1991, natural de Cáceres – 

MT, filho de Lucila da Silva, com endereço na Rua Madre Tereza, s/nº, 

residencial Bem Viver, Cáceres – MT, como incursos nas penas do Art. 

180, caput (receptação) do Código Penal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 64120 Nr: 1647-88.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNAN SANCA COLQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Vistos, etc.

Em que pese a cota ministerial retro, verifico que o Advogado Everaldo 

Batista Filgueira Junior informou o atual endereço do acusado, qual seja, 

Calle Madrina Deguerra, n. 21, entre o 2º/3º anillo, Santa Cruz de La 

Sierra, Bolívia.

Diante de tal endereço, conforme dispõe o art. 368 do CPP, hei por bem 

determinar a expedição de carta rogatória para a Bolívia, no endereço 

mencionado, com o fito de citar e intimar o acusado Hernan Sanca Colque 

para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, resposta à 

acusação, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 

396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se 

dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009).

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional, 

dê-se vista a Defensoria Pública, para tanto.

Suspendo o curso do prazo de prescrição até o cumprimento da carta 

rogatória, conforme dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal.

Após a confecção da carta rogatória, nomeio a Srª. Glória Sulema Rapp de 

Melo Silva, professora do Colégio Imaculada Conceição, para realizar a 

tradução oficial, devendo ser intimada da nomeação, bem como que se 

trata de Justiça Gratuita.

Assim, intime-se a perita para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, asseverando, se aceita a nomeação, bem como 

apresente proposta de honorários, que futuramente deverão ser arcados 

pelo Estado, bem como comprovar sua qualificação profissional.

Com a juntada da manifestação da Tradutora, abra-se vista ao Parquet, 

para manifestação e após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de processo pertencente à 

Meta 02/2017-CNJ.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204616 Nr: 6364-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES VARGAS

 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 foi condenado à pena de 02 

(dois) anos, 10 (dez) meses, 19 (dezenove) dias de reclusão e 401 

(quatrocentos e um) dias-multa, em regime atual semiaberto, a qual fora 

substituída por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços 

à comunidade e prestação pecuniária.Isto posto, determino a intimação do 

reeducando para que, nos termos da 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, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, 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)O pagamento de 

prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, equivalentes à R$ 

1.760,00 (mil setecentos e sessenta 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.Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça, ao intimar o recuperando, indagar se o mesmo aceita as regras 

da substituição operada, informando-a 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, 

comparecendo à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, bem 

como comprovando o pagamento da primeira parcela do valor, poderá 

ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou reconversão da 

benesse que lhe fora concedida, de igual forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210523 Nr: 10382-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIM DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 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 03 (três) 

meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime 

aberto, 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 7 (sete) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas:

a) 10/03/2017 - às 09h00min;

b) 24/03/2017 - às 09h00min;

c) 07/04/2017 - às 09h00min;

d) 21/04/2017 - às 09h00min;

e) 12/05/2017 - às 09h00min;

f) 26/05/2017 - às 09h00min;

g) 09/06/2017 - 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.: 210593 Nr: 10435-76.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEN ANDRADE BONFIM

 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 03 (três) 

meses de detenção, em regime aberto, 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 06 (seis) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas:

a) 10/03/2017 - às 09h00min;

b) 24/03/2017 - às 09h00min;

c) 07/04/2017 - às 09h00min;

d) 21/04/2017 - às 09h00min;

e) 12/05/2017 - às 09h00min;

f) 26/05/2017 - 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.: 210518 Nr: 10377-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MARQUES RODRIGUES

 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 

02 (dois) anos 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 

prestação pecuniária.Isto posto, determino a intimação do reeducando 

para que, nos termos da 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, 02 (dois) anos, 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)O pagamento de prestação pecuniária, 

no valor de um salário mínimo, equivalente à R$ 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais), parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em 

favor da Casa da Criança de Cáceres–MT, os quais deverão ser 

efetuados e trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à 

Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210521 Nr: 10380-28.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIS DE OLIVEIRA NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena de 

03 (três) anos 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 

prestação pecuniária.Isto posto, determino a intimação do reeducando 

para que, nos termos da 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, 03 (três) anos, 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)O pagamento de prestação pecuniária, 

no valor de um salário mínimo, equivalente à R$ 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais), parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em 

favor da Casa da Criança de Cáceres–MT, os quais deverão ser 

efetuados e trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à 

Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210520 Nr: 10379-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI FERNANDES MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena total 
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de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em 

regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, cumuladas com a suspensão 

do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, sendo 

que teve sua pena privativa de liberdade convertida em 02 (duas) 

restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária.Isto posto, determino a intimação do reeducando 

para que, nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra 

com as seguintes penas restritivas de direitos:a)Prestação de serviços à 

comunidade pelo prazo de sua pena corporal, ou seja, 10 (dez) meses e 

20 (vinte) dias, 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)O 

pagamento de prestação pecuniária, no valor de cinco salários mínimos, 

equivalentes à R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), 

parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor das vítimas 

Maria Lucia da Silva e Guaracy Santana Ferreira Coelho, os quais deverão 

ser efetuados e trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto 

à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210681 Nr: 10491-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEITE RIBEIRO

 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 foi condenado à pena de 04 

(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual fora substituída 

por duas restritivas de direitos a serem fixadas por este Juízo.Isto posto, 

determino a intimação do reeducando para que, nos termos do acórdão 

proferido em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições penas 

restritivas de direito:a)O pagamento de prestação pecuniária, no valor de 

dois salários mínimos, equivalentes à R$ 1.760,00 (mil setecentos e 

sessenta 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)Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 

sua pena corporal, ou seja, 04 (quatro) anos, 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;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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208581 Nr: 9068-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GRACILIANO 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 total de 10 

(dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 

(vinte) dias-multa, cumuladas com a suspensão do direito de dirigir veículo 

automotor pelo período de 04 (quatro) meses, sendo que teve sua pena 

privativa de liberdade convertida em uma restritiva de direitos, a saber: 

prestação pecuniária.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) O pagamento de prestação pecuniária, no valor de dois salários 

mínimos, equivalentes à R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), 

parcelado em até 12 (doze) 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.

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, 

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.

Intime-se o recuperando para comparecer junto à Secretaria desta Vara 

Criminal para dar início ao pagamento do valor constatado às fls. 22.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210519 Nr: 10378-58.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos.Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado à pena total 

de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, 

cumulada com a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo 

período de 03 (três) meses, 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 final de semana.Isto 

posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:a)Prestação de serviços à comunidade pelo prazo 

de sua pena corporal, ou seja, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, 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.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 da pena restritiva de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando o pagamento da primeira parcela, bem como caso seja 

encontrado nos finais de semana, poderá ocorrer a regressão de seu 

atual regime de pena ou reconversão da benesse que lhe fora concedida, 

de igual forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210677 Nr: 10487-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITO LOURENÇO DE CASTRO

 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, em regime inicial aberto.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos do 

acordão 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 
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inexistência de casa de albergado, a partir das 22h00min de um dia até as 

06h00min do outro;

2) Comparecer bimestralmente 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 ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210517 Nr: 10376-88.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando fora condenado a pena de 02 (dois) 

meses de detenção, em regime aberto, 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 04 (quatro) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas:

a) 10/03/2017 - às 09h00min;

b) 24/03/2017 - às 09h00min;

c) 07/04/2017 - às 09h00min;

d) 21/04/2017 - 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.: 210679 Nr: 10489-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN RAFAEL FERREIRA MILLA

 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 03 (três) 

meses de detenção, em regime aberto, 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 06 (seis) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, nas seguintes datas:

a) 10/03/2017 - às 09h00min;

b) 24/03/2017 - às 09h00min;

c) 07/04/2017 - às 09h00min;

d) 21/04/2017 - às 09h00min;

e) 12/05/2017 - às 09h00min;

f) 26/05/2017 - 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.: 210680 Nr: 10490-27.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDSON APARECIDO DE SOUZA LOPES

 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, em regime inicial aberto.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos do 

acordão 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 bimestralmente 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 
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recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210516 Nr: 10375-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA SOUZA

 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, em regime inicial aberto.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos do 

acordão 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 bimestralmente 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 ao defensor.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 155405 Nr: 2921-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - 

OAB:22120/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Tangará da Serra/MT.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192195 Nr: 9649-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Ex. Penal n° 9649-66.2015.811.0006 – Cód. 192195.

Vistos.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão da forma 

de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime.

A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado justificar o 

fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento 

das condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então 

seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime 

do mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando.

Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que o 

recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na 

regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da 

justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal do condenado, 

mediante audiência de justificação, principalmente quando não demonstra 

que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro dado ou 

explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1111 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

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:

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo o patrono da parte autora, para recolher, no prazo de 05 dias, o 
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valor da diligência de citação no importe de R$ 70,00 - DADOS DA CONTA: 

BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 0787-0, CONTA CORRENTE 15.297-8, 

nos termos da Portraia 109/2013 DF e Provimento 04/2015 CGJ.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000140-29.2017.8.11.0005

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:

JOVAN SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo o patrono da parte autora, para comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT), no prazo de 15 dias, bem como para 

que recolha o valor da diligência de citação, no importe de R$ 35,00 - 

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.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000151-92.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de cinco dias, se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça que segue transcrita: " 

Certifico de NÃO foi possível efetuar a Apreensão do veiculo indicado, 

haja visto de não o tê-lo encontrado pessoalmente e sendo informado pela 

Parte Ré de que o mesmo vendeu o veiculo, e quem o comprou já o 

vendeu para outro o qual não pagou as prestações. Informo ainda de que 

fiquei aguardando pois a Parte Ré, estava tentando localizar o veiculo para 

mim poder apreende-lo, mas não o conseguiu e então me disse de que ia 

entrar em contato com o autor e quitar, pois não podia ficar com o seu 

nome sujo" .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 538-61.2015.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transruelis Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:OAB/MT 

16.828, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB:OAB/MT 15401

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 106/106verso.

Proceda-se nos termos do despacho que recebeu a inicial

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89087 Nr: 1433-90.2013.811.0005

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 105/105verso.

Proceda-se nos termos do despacho que recebeu a inicial

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112420 Nr: 3911-66.2016.811.0005

 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: Nelson da Costa Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Corrijo de ofício o erro material constante na decisão de fls. 47/50, onde 

se lê: Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 09 de 

novembro de 2016, às 13:00 horas, Leia-se: Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 05 de abril de 2017, às 14:00 horas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108397 Nr: 1762-97.2016.811.0005

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Coimbra Barbosa - 

OAB:117.806/RJ, Mauricio Coimbra Guilherme Ferreira - 

OAB:151.056- S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Relata a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a 

parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão.

Instruiu a inicial com documentos.

DECIDO.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora 

do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69.

Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes 

os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo 

autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como 

se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou 

com a pessoa indicada nos autos pela mesma.

Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte demandada para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 
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art. 344).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 459-14.2017.811.0005

 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: Élio Rodrigues Amador, Lourdes Lisboa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kon Uen Laan, Espólio de Huang Yin Hai, 

Debora Chien Ying Huang, Sebastião Horácio Capeleto, Juvenal Capeletto, 

João Capeletto Neto, Isaura Cavalheri Capeletto, Edna Justina Capeletto, 

Antônio Deraldo Capeleto, Aparecida Borin Capeletto, Sandra Pei Ying, 

Ricardo Li King Huang, Marlluci Tafelli Capeletto, Izidoro Zulli, Rubens Zulli, 

Terezinha Guilherme Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Enio 

Zulli, Josefa Colli Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettânia Maria Gomes Pedroso 

- OAB:6.522/MT, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:OAB/MT 

11.264, João Celestino Correa da Costa Neto - OAB:MT/4611-A, 

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.Postergo a análise do pedido de liminar para após o 

oferecimento da resposta do embargado.Nesse sentido:“PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE 

DO PEDIDO DE LIMINAR APÓS A CONTESTAÇÃO. Dentro de seu poder 

geral de cautela, pode o magistrado apreciar o pedido de antecipação de 

tutela após a contestação.” (TJRS, AI Nº 70006679450 Nona Câmara Cível, 

Relator Des. Nereu José Giacomolli, DJ 1.07. 2003).Registra-se que essa 

prudente medida não trará prejuízos ao embargante, uma vez que o pedido 

de liminar será apreciado em momento oportuno, bem como pelo fato de o 

processo principal (ação demarcatória) estar aguardando decisão nos 

embargos de declaração oferecidos com efeitos infringentes, de modo 

que a decisão de fls. 2137/2151 dos autos principais, não será, por ora, 

cumprida.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 19 de 

abril de 2017, às 13:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de 

seus procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 

para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, 

conclusos para homologação.Caso não alcançada a composição em 

audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, 

querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.(...) Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41851 Nr: 2654-50.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daisy Divina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 315, a parte demandada requer o levantamento dos 

valores depositados autora.

Da análise dos autos, verifico que os valores já foram levantados, 

conforme alvarás de fls. 246/250.

Após as formalidade legais arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 487-16.2016.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia, Maria Jose Girardi Sia, José 

Roberto Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia, Edmar Jose Sia, Marcos Laert Sia, 

Mauricelia Lemos Ferreira Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102-MT

 Certifico que foi feita carga rápida (para fotocópia) ao Dr. DIOGO 

PEIXOTO BOTELHO OAB/MT15.172/MT, na data de 23/02/2017, não tendo 

sido devolvido este processo até às 12:00 da presente data. Assim 

sendo; nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO 

OAB/MT15.172/MT, para que proceda na devolução dos autos do 

presente processo, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21716 Nr: 650-16.2004.811.0005

 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: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaiobá Equipamentos S/C Ltda, Icec 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Sélia Borges de 

Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Monreal Rosado - 

OAB:33.121/SP, Edvaldo Antonio Rezende - OAB:56266, Jeferson 

Alex Salviato - OAB:236655

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos acerca do pagamento de fl. 519.

Nada requerido em 5 dias, e após as formalidades legais, intime-se os 

autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87120 Nr: 2823-32.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cotrinorte - Agro Industrial Ltda, Setembrino 

Roberto de Araújo, Sebastião Vitor Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 140/142.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 88-12.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão Marinho Ferreira.

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 293293verso.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias dar andamento no feito.

Decorrido o prazo ‘in albis, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92483 Nr: 903-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bau Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 85.

Proceda-se nos termos do despacho que recebeu a inicial

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2865-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89.

Proceda-se nos termos do despacho que recebeu a inicial

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102687 Nr: 2807-73.2015.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Douglas de Oliveira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 45/49, a ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS 

pugna pela sua inclusão no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o 

crédito da AYMORÉ CREDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

havido em face do requerido MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA ARAÚJO.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida não foi citada no 

presente feito.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 45/49 e, DETERMINO, sejam os 

autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo na 

demanda, fazendo constar a ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, 

como parte autora.

Após, intime-se a parte autora para dar andamento no feito.

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90016 Nr: 2346-72.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C Rauber Belo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 142/143.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

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

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

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 171, entretanto, as expensas a cargo da parte 

requerente.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100241 Nr: 1565-79.2015.811.0005

 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: IMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Eventuais custas pela autora.Após o trânsito em julgado, arquive-se.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102526 Nr: 2745-33.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcival Gouveia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza, Wesley de Oliveira, Rita Maria Krohling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andreia Lehnen - OAB:16.258-B/MT, Eloane Valentim Evangelista - 

OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fls. 60/60verso, pugnando pela devolução 

da Carta Precatória, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, 

consignando nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12547 Nr: 487-41.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Carlos Severo 

Augusto, Luiz Édio Augusto

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985
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 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 656/664. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114588 Nr: 583-94.2017.811.0005

 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 - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich, Suzana Franciscato 

Englich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Pereira Muller - 

OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível).

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114587 Nr: 582-12.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmolin & Plá da Silva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Schwade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvano Francisco de Oliveira - 

OAB:6280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da(s) peça(s) 

necessária(s) ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo 

cópia desta como mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível).

Conste a advertência do item 2.7.5 da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 565-49.2012.811.0005

 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: Eugênio 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca dos documentos 

apresentados às fls.279/280, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 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.: 1863 Nr: 921-45.1992.811.0005

 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: Huang Yin Hai, Kon Uen Laan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio de Oliveira, José Gonçalves de 

Oliveira, Antônio Pereira de Almeida, José Alvio Monbach, Faustino 

Gentilin, Elias Rodrigues Alonso, José Antônio Rodrigues, Ailton 

Ferdinando, Maria Aparecida Timidati Ferdinando, Roque Ferdinando, 

Arlete Maria Raimundo Ferdinando, Atanázio Joaquim da Rosa, João 

Braida, Silvio Zulli, Honorato Rodrigues Amador, Waldemar Francischini, 

Genilde Xavier Grunwald Haraoui, Manoel Dias de Figueiredo, Luiz 

Bassani, Gustavo Dias de Assunção, Osmar Tupã Borges, Jose Jaoudath 

Haraqui, Walter Nadir

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:7288, 

Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades Jose Bonfim - 

OAB:3.210/MT., João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:MT/4611-A, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Pedro Sylvio Sano 

Litvay - OAB:7042/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40319 Nr: 1183-96.2009.811.0005

 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: Rodrigo Schwab Mattozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 206.

Determino a liberação do valor depositado pela parte autora em favor do 

perito.
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Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fls. 206).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90031 Nr: 2363-11.2013.811.0005

 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: Joilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regdata Reguladora de Seguros Ltda ME, 

Seguradora Lider dos Consorcios S/A - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, 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.: 421 Nr: 129-23.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni (Assistente do Requerido), 

Juçara Ramos Magalhães Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilmar Paulo Rupolo, Fátima Iria 

Rupolo Stella, Adonias Leite da Silva, Maria Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Érika 

Sanches Casati - OAB:9422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Aline 

Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por AFONSO HENRIQUES 

MAIMONI em face do ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO, FÁTIMA IRIA 

RUPOLO STELLA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 820/823, as partes AFONSO HENRIQUES MAIMONI e 

FÁTIMA IRIA RUPOLO 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. 820/823 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, em relação à devedora FÁTIMA IRIA RUPOLO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte devedora Fátima Iria Rupolo.

Custas e honorários conforme pactuados.

O Feito executivo terá seu prosseguimento normal em relação ao devedor 

ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Após as formalidades legais, proceda-se com a exclusão da Sr. Fátima Iria 

Rupolo do polo passivo da demanda.

DEFIRO o pedido no que concerne a cessão de crédito e, DETERMINO, 

sejam os autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo 

na demanda, fazendo constar a NAIARA DIAS FIUZA SILVESTE e ERIKA 

SANCHES CASATI, como partes autoras, INTIMANDO-AS para cumprir a 

determinação do art. 319, inciso II, do CPC/2015, bem como das andamento 

ao feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36426 Nr: 1283-85.2008.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Eduardo de Castro Nassif 

- OAB:11866/MT, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela 

expedição de carta precatória por meio eletrônico ao Juízo da Comarca de 

Maringá/MT.

Contudo, insta ressaltar que esta Comarca de Diamantino/MT não possui 

sistema para expedição de carta precatória por meio eletrônico, 

impossibilitando o deferimento do pedido do autor.

Desta forma, expeça-se carta precatória para a Comarca de Maringá/PR, 

para oitiva da testemunha Juvenal Capeletto, via malote digital.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112483 Nr: 3952-33.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmar 

Jose Sia, Edmir José Sia, Maria Jose Girardi Sia, José Roberto Sia, Rosi 

Eulálio de Brito Sia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Certifico que foi feita carga rápida (para fotocópia) ao Dr. DIOGO 

PEIXOTO BOTELHO OAB/MT15.172/MT, na data de 23/02/2017, não tendo 

sido devolvido este processo até às 12:00 da presente data. Assim 

sendo; nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO 

OAB/MT15.172/MT, para que proceda na devolução dos autos do 

presente processo, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1487-85.2015.811.0005 - CÓDIGO - 100050

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Marcel Dias da Silva e Osvanil Dias da Silva

PARTE RÉQUERIDA:

 NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS

FINALIDADE: Intimação de TERCEIROS e POSSÍVEIS INTERESSADOS, que 

foi procedido ao LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO de MARCEL DIAS DA 

SILVA, destituindo OSVANIL DIAS DA SILVA do encargo de Curador do 

requerente Marcel Dias da Silva.
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RESUMO DA INICIAL: Trata -se de ação de Levantamento da Interdição 

tendo em vista que o requerente MARCEL DIAS DA SILVA, submeteu -se a 

intenso tratamento médico e psíquico, no Centro de Recuperação Solares, 

pelo período de 01/08/2014 a 05/05/2015. Portanto, está totalmente 

recuperado de tais distúrbios, encontrando - se em plena sanidade mental, 

consoante termo de conclusão e alta médica anexa aos autos

 DECISÃO/DESPACHO/SENTENÇA - Vistos etc. - Trata-se de Ação de 

Levantamento de Interdição movida por MARCEL DIAS DA SILVA. É o 

relatório. DECIDO. O feito teve tramitação regular, não apresenta defeitos 

formais, está bem instruído, estando apto a avaliação do mérito. A 

capacidade civil é a situação que permite uma pessoa adquirir direitos e 

contrair obrigações por conta própria, por si mesma, sem necessidade de 

representante legal. Uma ação de interdição é movida quando o indivíduo 

perde esta capacidade de gerir seus bens, sua própria pessoa, pode ser 

promovida pelo pai, mãe ou tutor; pelo cônjuge ou algum parente próximo 

ou pelo Ministério Público, com o objetivo de impedir que o sujeito tome 

decisões, principalmente econômicas, que possam levar a prejudicá-lo 

legalmente ou a seus familiares, resultando em grandes transtornos. Nesta 

ação, a parte autora é avaliada quanto à sua capacidade de reger sua 

própria pessoa e administrar seus bens. A interdição poderá ser 

temporária naqueles casos onde o prognóstico ainda não está fechado, 

sendo necessária nova perícia após um período mínimo de tratamento 

adequado, podendo o próprio interditado ou o seu curador, requerer o 

levantamento de interdição, sendo então necessária uma nova perícia. (...) 

O requerente foi interditado, pois não podia exprimir sua vontade, 

considerado assim, incapaz para os atos da vida civil, porém, a situação 

mudou, os relatórios psicossociais apresentados, informam que o Sr. 

MARCEL DIAS DA SILVA se encontra capacitado para gerir seus bens e a 

si mesmo, bem como para voltar ao trabalho, devendo apenas continuar 

com acompanhamento psicológico (fls. 74/77). Cumpre ressaltar, que o 

pedido encontra-se amparo no art. 756 do Novo Código de Processo Civil, 

abaixo transcrito: "Art. 756 - Levantar-se-á a curatela quando cessar a 

causa que a determinou." Em análise detida dos autos, observa-se que 

restou provado que a autor possui discernimento suficiente para os atos 

da vida civil, conforme estudos psicossociais de fl. 74/77, o qual concluiu: 

"Sob o ponto de vista técnico consideramos o Sr. Marcel apto para 

retornar ao trabalho, apresentando condições de desempenhar a sua 

função no Fórum de Diamantino, conciliando seu retorno ao trabalho, o 

acompanhamento psicológico (...)". Diante do exposto, e com base nas 

provas dos autos, conheço da ação e JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, levantando a interdição de 

MARCEL DIAS DA SILVA, destituindo OSVANIL DIAS DA SILVA do 

encargo de Curador do mesmo. Determino que o Autor seja acompanhado 

pelo prazo de 01 (um) ano pelo CAPS e pela psicóloga lotada no Fórum 

desta Comarca para acompanhamentos dos servidores. Após o trânsito 

em julgado, publique-se pela imprensa local e pelo diário oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação da 

alteração referenciada no Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme 

previsto no art. 756, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Em seguida, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de junho de 2016. RAUL LARA LEITE - 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, Elieth Ferreira da 

Silva, Gestor (a) Judiciário (a), digitei. Diamantino - MT, 17 de fevereiro de 

2017.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 113535 Nr: 19-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Richard Gaspar da Silva, Alex Cleyton 

Nascimento Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 19-18.2017.811.0005.

I – Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.03.2017, às 15 horas (Código de Processo Penal – Artigo 399. 

Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a 

audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 

Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o 

caso de testemunha residente em outra comarca expeça-se carta 

precatória para sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no 

caso de acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de 

Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição 

do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, 

para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. 

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o 

Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 20 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.: 113584 Nr: 60-82.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anielson Canavarros de Lima

 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

 Autos n. 60-82.2017.811.0005.

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 

2017, às 14h15min (Código de Processo Penal – Art. 410. O juiz 

determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências 

requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias). Para o caso 

de testemunha residente em outra comarca expeça-se carta precatória 

para sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no caso de 

acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de Processo 

Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será 

inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, 

carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A 

expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o 

prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a 

precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 20 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.: 113788 Nr: 209-78.2017.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 209-78.2017.811.0005. (.........................) A decisão que 

decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos 

concretos e objetivos, sendo certo que nenhum elemento novo foi trazido 

aos autos que pudesse afastar alterar o contexto fático.Ademais, 
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verifica-se que o flagrado ostenta condenação pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (autos nº 

3402-58.2015.811.0042), bem como responde pela ação penal n. 

8448-04.2010.811.0042 – Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT (artigo 121 §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código 

Penal c/c Lei n. 8.072/90), fato esse apto a demonstrar uma reiteração 

criminosa, acreditando na impunidade e, demonstrando que em liberdade 

coloca em risco a segurança da sociedade. Por fim, eventuais condições 

pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para a concessão da 

liberdade provisória, sobretudo se a prisão se faz necessária para 

garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, como no 

caso em comento, precedente: “A existência de condições favoráveis, 

como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não 

são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que 

tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.” 

(TJMG, HC n. 10000150033801000/MG, Rel. Rubens Gabriel Soares, data 

de julgamento: 17.03.2015, Câmaras Criminais/6ª Câmara Criminal, data de 

publicação: 27.03.2015).Posto isso, indefiro o pedido de revogação da 

prisão.II – Oficie-se ao Executivo de Pena n. 3402-58.2015.811.0042– 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e ação penal nº 

8448-04.2010.811.0042 – Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT informando a prisão do autuado.II – Int.III – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2017.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11229 Nr: 1208-27.2000.811.0005

 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: Daniel Meneghel.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalmo Igino Ferreira., José Luiz Ferreira.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VERÔNICA WEGERMANN, para devolução dos 

autos nº 1208-27.2000.811.0005, Protocolo 11229, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138919 Nr: 9635-23.2014.811.0037

 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: RFMT, JFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 138919.

Vistos etc.

Considerando que as partes já entabularam acordo em relação aos bens, 

HOMOLO os termos da avença entabulada na inicial, na forma do art. 487, 

III, alínea b, da Lei nº 13.105/15.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

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

Primavera do Leste, 26 de janeiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165755 Nr: 3034-30.2016.811.0037

 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: KBQDL, ALBPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JAMILA LOPES FRANKE 

- OAB:RS/ 57957, CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON - OAB:RS/ 

44965, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:67030/PR, LUIZ 

ERNANI SALINO LEMES - OAB:RS 45431, RONALDO QUEIROZ GARCIA 

- OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA SIOMARA SILVEIRA 

DA SILVA - OAB:RS 69488

 Impulsiono o feito com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora, por meio dos seus patronos constituídos, para comparecer à 

audiência de MEDIAÇÃO designada para o dia 22/05/17 às 13h00min; que 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em Primavera do Leste-MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126691 Nr: 9230-21.2013.811.0037

 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: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF, GMF, JEBF, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:67030/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à audiência de MEDIAÇÃO para o dia 08/05/17 às 16h30min; 

que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em Primavera do Leste-MT, bem 

como para informar, em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado da parte 

requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115207 Nr: 5741-10.2012.811.0037

 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: TRFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar o requerido, por meio do seu 

patrono constituído, para, em 05 (cinco) dias, promover o recolhimento das 

custas judiciais no valor de R$ 349,88, conforme cálculo de p. 185.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109306 Nr: 8511-10.2011.811.0037

 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: LMDC, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de f. 135, o qual informa acerca do adimplemento do débito 

executado, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 
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o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

P.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 175195 Nr: 8094-81.2016.811.0037

 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: VVM, MAKM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio consensual ajuizada por Vilson Valdir 

Milanesi e Marcia Adriane Ketzer Milanesi.

Consta que dessa união adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, sendo 

um menor de idade, sobre o qual pactuaram quanto à guarda, visita e 

alimentos.

Na constância do matrimônio, o casal constituiu patrimônio, sobre o qual 

pactuaram quanto à partilha.

O Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O art. 226 da CF/88 preceitua que:

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

 Sabe-se que para a concessão do divórcio basta a vontade de ao menos 

uma das partes em não mais conviver maritalmente com a outra, não 

havendo necessidade da produção de outras provas além das já 

constantes nos autos.

 Diante disso, decreto o divórcio dos requerentes, e 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 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de averbação, consignando que a Cônjuge varoa 

permanecerá a usar o nome de casada, qual seja MARCIA ADRIANE 

KETZER MILANESI.

Transitada em julgado, expeçam-se os mandados necessários.

 Após, arquive-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Custas pagas na inicial. Despesas processuais rateadas entre as partes, 

devendo cada uma delas arcar com os honorários de seu patrono.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67461 Nr: 7188-38.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFPDL, MPL, VPDL, MDFAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 acerca da negativa a penhora ou 

decorrido o prazo para manifestação, com ou sem objeção do executado, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 935-87.2016.811.0037 161237

ESPÉCIE: 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

PARTE RÉ: ZANDER MORAIS COSTA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

13.047,77. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A empresa requerente 

possui contrato de locação com o requerido, firmado na data de 10 de 

janeiro de 2013. Findado o contrato de Locação supramencionado, a 

requerente tentou renová-lo na data de 10 de janeiro de 2014, sem 

contudo, obter êxito. Porém, o requerido permaneceu no apartamento. 

Ocorre que, o requerido, morou no apartamento pelo período de 23 meses 

e somente efetuou o pagamento das mensalidades até o mês de julho de 

2013, ou seja, apenas de 7 meses. Sendo assim, a empresa requerente, 

vem tentando cobrar os aluguéis mencionados desde a primeira 

mensalidade vencida, sem lograr êxito, pois, o requerido, além de 

recusar-se a desocupar o imóvel, não demonstrou meios passíveis de 

recebimento por parte da requerente. Derradeiro, cumpre frisar que, a 

empresa requerente procurou o requerido diversas vezes com o intuito de 

amigavelmente resolver a questão, respeitando, inclusive, as promessas 

de pagamento feitas por parte deste. Ocorre que, as promessas do 

requerido nunca foram cumpridas e em razão da não assinatura do 

Contrato de Locação

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.

Os endereços encontrados ou são antigos ou já foram diligenciados.

Assim, defiro a citação por edital prazo de 20 dias.

Decorrido sem manifestação, abra-se vista à Defensoria Pública para 

atuar como curadora especial.

I. Cumpra-se.

Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 4198-79.2006.811.0037 41750

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

EXECUTADO(A,S): COMERCIAL IMPORTADORA NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA - ME e AZILDA DA SILVA BASTOS e JOSUÉ BASTOS 

CORTES

CITANDO(A,S): Executados(as): Azilda da Silva Bastos, Cpf: 

17794420091, Rg: 1012646442 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

Executados(as): Comercial Importadora Nossa Senhora de Fátima Ltda - 

Me, CNPJ: 04084262000132Inscrição Estadual: 131972367, brasileiro(a), 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
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Executados(as): Josué Bastos Cortes, Cpf: 40671100068, Rg: 

502.535.408-4 SSP RS Filiação: Armando Cortes e Azilda da Silva Bastos, 

data de nascimento: 02/03/1962, brasileiro(a), natural de Santo angelo-RS, 

casado(a), piloto, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 34.850,71

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito 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.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora dos executados da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 34.850,71, devidamente 

atualizada até agosto de 2006, referente aos cheques anexos a inicial, 

emitidos pela executada.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1027-36.2014.811.0037 128090

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): COELHO DA SILVA & SILVA LTDA - ME

CITANDO(A,S): Executados(as): Coelho da Silva & Silva Ltda - Me, CNPJ: 

14215868000113, brasileiro(a), Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/02/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 68.694,59

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito 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.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credora da importância de R$ 

68.694,59, representada pelo Instrumento Particular de Confissão de 

Dívidas e Outros Avenças (n.530/6298861) celebrado em data de 

31.10.2012.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 5086-04.2013.811.0037 122547

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): RONALDO CARDOSO DA SILVA e IRIETE CARDOSO 

CECATTO

CITANDO(A,S): Executados(as): Ronaldo Cardoso da Silva, Cpf: 

57041911691, Rg: 2969312 SSP MG Filiação: Paulo Silva Bonatti e Maria 

Esmeralda da Silva, data de nascimento: 09/09/1963, brasileiro(a), natural 

de Sacramento-MG, casado(a), peodutor rural, agrônomo, empresário, 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 449.328,09

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito 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.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credor dos executados da 

importância de R$ 449.328,09, representada pela inclusa Cédula Rural 

Pignoratícia nº 201205018

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2459-56.2015.811.0037 145824

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

EXECUTADO(A,S): MÁRCIO JOSÉ DA SILVA

CITANDO(A,S): Executados(as): Márcio José da Silva, Cpf: 89038185120 

Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 31.861,99

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito 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.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credor da importância de R$ 

31.861,99, referente a Cédulas de Crédito Bancário – Financiamento de 

veículo nº 9470391713.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3456-15.2010.811.0037 71142

ESPÉCIE: 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: BANCO FINASA BMC S/A

PARTE RÉ: LUCIANA RIBEIRO VELOSO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Luciana Ribeiro Veloso, Cpf: 

011.823.921-05, Rg: 1542474-0 SSP MT Filiação: Leodenis Francisco 

Veloso e Cleunice Ribeiro Veloso, data de nascimento: 26/05/1983, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), zeladora, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 1.483,81

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, para: 1. 

ENTREGAR a(s) coisa(s) objeto do pedido, depositando-a(s) em juízo ou 

consignando o equivalente em dinheiro, sob pena de prisão por até um (1) 
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ano; ou; 2. RESPONDER a ação, querendo.

 DESPACHO: Visto.

Verifica-se que os endereços encontrados são os mesmos já constantes 

dos autos ou certamente mais antigos que os dos autos e, assim, 

determino que a citação seja feita por edital, prazo de 20 dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Eu, Elizandra B. de Campos Silva – Técnica Judicial, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2017.

Nestor José Comachio Júnior

Escrivã(o) Judicial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000497-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - 0009889-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ETELVINO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000497-10.2017.8.11.0037 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MARCUS ETELVINO PEREIRA Vistos etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão. Em análise aos documentos juntados, 

constata-se necessária a determinação de emenda à inicial. Com efeito, a 

notificação juntada nos autos, fora endereçada para endereço diverso 

que consta no contrato de financiamento – Doc. 4857995. Assim, intime-se 

a parte autora, nos termos do artigo 321, do Novo Código de Processo 

Civil, para emendar a inicial, esclarecendo a divergência apontada ou de 

outra forma comprovando-se a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 07 de março de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000743-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - 207648-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMO a parte autora, nos termos do artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil, para emendar a inicial, esclarecendo a divergência 

apontada ou de outra forma comprovando-se a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000730-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DELFINO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - 11709-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMAÇÃO da parte autora para os termos da decisão, em síntese 

transcrita: Diante disso, DEFIRO o pedido liminar e determino o IMEDIATO 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a UC 

6/2136376-7, devendo a requerida não efetuar novos cortes no 

fornecimento de energia em relação à fatura em litígio, sob pena de multa 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Defiro, outrossim, o pedido de 

retirada do nome do requerente do rol de inadimplentes inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, concedendo à parte requerida o prazo de 05 

(cinco) dias para cumprimento da ordem.Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do 

CPC.Cumprida a liminar, cite-se a requerida na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar a contestação, no prazo 

legal, consignando as advertências de praxe.Visando oportunizar às 

partes a autocomposição, favorecendo a celeridade e a economia 

processual, nos termos do artigo 334, do CPC, designe-se audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Caso não haja interesse na conciliação, 

deverá o requerido se manifestar até dez dias antes do ato designado, 

nos termos do artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil.Serve a cópia 

da presente decisão como mandado de intimação/citação.Intimem-se. 

Cumpra-se. E ainda, INTIMAÇÃO para a audiência de conciliação 

designada para o dia 12/04/2017, as 15:30 horas, na sala de conciliação 

do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000441-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - 0008222-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000441-74.2017.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: RICARDO DE MORAES CARVALHO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato grosso em desfavor de Ricardo 

de Moraes Carvalho. A parte autora pleiteou o pagamento de custas ao 

final do processo. No entanto, verifica-se, como informado na inicial, que a 

parte autora é pessoa jurídica de direito privado, cuja movimentação 

financeira anual é de valores relevantes, presumindo-se, desta feita, 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo de sua 

manutenção, sendo as informações prestadas na petição em apreço 

insuficientes a este desígnio. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA OU RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO 

ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. O art. 4º da Lei nº 1.060/50, ao dizer que “A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e 

irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, 

para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de 

impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se 

a parte é assistida por advogado particular e não pela Defensoria Pública 

e possui patrimônio suficiente que demonstre haver condições de arcar 

com as despesas processuais, não faz jus à gratuidade da justiça. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os 

casos previstos em lei. (AI 117874/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/02/2017, Publicado no 

DJE 23/02/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DE REVISÃO DE 

CONTRATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 

99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 
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da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos 

previstos em lei. (AI 134177/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no 

DJE 20/12/2016) Desta forma, INDEFIRO o pedido de recolhimento de 

custas ao final do processo. Intime-se a parte autora para efetuar o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 08 de março de 2017. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000454-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - 0008222-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000454-73.2017.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato grosso em desfavor de Carlos 

Ernesto Augustin. A parte autora pleiteou o pagamento de custas ao final 

do processo. No entanto, verifica-se, como informado na inicial, que a 

parte autora é pessoa jurídica de direito privado, cuja movimentação 

financeira anual é de valores relevantes, presumindo-se, desta feita, 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo de sua 

manutenção, sendo as informações prestadas na petição em apreço 

insuficientes a este desígnio. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA OU RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO 

ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. O art. 4º da Lei nº 1.060/50, ao dizer que “A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e 

irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, 

para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de 

impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se 

a parte é assistida por advogado particular e não pela Defensoria Pública 

e possui patrimônio suficiente que demonstre haver condições de arcar 

com as despesas processuais, não faz jus à gratuidade da justiça. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os 

casos previstos em lei. (AI 117874/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/02/2017, Publicado no 

DJE 23/02/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DE REVISÃO DE 

CONTRATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 

99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos 

previstos em lei. (AI 134177/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no 

DJE 20/12/2016) Desta forma, INDEFIRO o pedido de recolhimento de 

custas ao final do processo. Intime-se a parte autora para efetuar o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 08 de Março de 2017. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000431-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - 0008222-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000431-30.2017.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: APARECIDO PAIVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores 

Rurais da Região Sul do Mato grosso em desfavor de Aparecido Paiva. A 

parte autora pleiteou o pagamento de custas ao final do processo. No 

entanto, verifica-se, como informado na inicial, que a parte autora é 

pessoa jurídica de direito privado, cuja movimentação financeira anual é de 

valores relevantes, presumindo-se, desta feita, capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, sendo as 

informações prestadas na petição em apreço insuficientes a este 

desígnio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUSTAS 

PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU RECOLHIMENTO 

AO FINAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO ASSISTIDO POR ADVOGADO 

PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E 

MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Se a parte é assistida por advogado 

particular e não pela Defensoria Pública e possui patrimônio suficiente que 

demonstre haver condições de arcar com as despesas processuais, não 

faz jus à gratuidade da justiça. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC - item 

2.14.2, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. (AI 117874/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 13/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.AÇÃO DE DE REVISÃO DE CONTRATO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. (AI 134177/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Desta forma, INDEFIRO o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 49 de 367



pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Intime-se a parte 

autora para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 08 de março de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000564-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FRACARO LOMBARDI OAB - 43628-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

NEIDE BARBOSA SARAIVA (EXECUTADO)

ELISABETE DE FARIA CAMINHAS (EXECUTADO)

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

JOSE DANILO JUNG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000564-72.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: AGROCETE INDUSTRIA DE 

FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: JUNG & CAMINHAS LTDA, JOSE 

DANILO JUNG, NEIDE BARBOSA SARAIVA, ANTÔNIO CESAR CAMINHAS, 

ELISABETE DE FARIA CAMINHAS Vistos, etc. Cotejando atentamente a 

petição exordial, verifico que o requerente não efetuou o recolhimento das 

custas e taxas processuais. Diante disso, intime-se o requerente, por meio 

de seu advogado constituído nos autos, para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, juntando aos autos o devido comprovante, sob 

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

Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 08 de março de 2017. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138839 Nr: 9584-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, MARCELO GUARITA 

BORGES BENTO - OAB:OAB/SP 207199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca das Correspondências Devolvidas juntada aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165327 Nr: 2822-09.2016.811.0037

 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): M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - OAB:16289/A, JOSLAINE 

FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - 

OAB:MT/ 19.122

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

depositar a importância de R$ 50,00 na conta da CENTRAL DE 

MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36, Conta Corrente nº. 26.805-4 

AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a título de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 6588-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 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, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145735 Nr: 2422-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155545 Nr: 6999-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, MARCOS DE REZENDE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, VERONICA MAJARÃO JANÇANTI 

- OAB:SP/ 295759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a providenciar a citação do executado, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127358 Nr: 334-52.2014.811.0037

 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 RAMOS MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT/6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Certifico que nesta data INTIMO O Advogado da parte AUTORA para 

manifestar acerca da petição apresentada pelo requerido às fls. 253/277, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172923 Nr: 6771-41.2016.811.0037

 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: ISABEL LIDIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE ROBERTO BUZETI - 

OAB:10039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que embora intimada, a parte requerida não contestou a 

presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 1461-64.2010.811.0037

 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: RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 CERTIFICO QUE EMBORA INTIMADA A PARTE AUTORA NADA 

MANIFESTOU.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 4182 Nr: 74-68.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA CRUZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E RIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE 

PIZZOLATTO - OAB:45264, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, 

MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:MT 3873

 CERTIFICO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADA, A PARTE 

EXECUTADA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ATO CONTÍNUO ENCAMINHO OS AUTOS PARA O 

CUMPRIMENTO, NO INTUITO DE EXPEDIR A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 181945 Nr: 11511-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLER COM. DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA. ME , CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 11511-42.2016.811.0037

Código 181945.

Vistos etc.

Recebo a carta precatória, eis que preenche os requisitos legais.

Designo audiência para oitiva de João Batista de Oliveira Filho para o dia 

24/08/2017, às 16h30min.

Oficie-se o juízo deprecante informando acerca da data designada para a 

realização da audiência.

Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de fevereiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 9788-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144546 Nr: 1838-59.2015.811.0037

 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: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME, BERTOLINO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DALFOVO - 

OAB:OAB/SP 241.788, MATEUS FONSECA PELIZER - OAB:SP/ 153725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 13841 Nr: 2106-41.2000.811.0037

 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: VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY BATISTA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte REQUERENTE fica 

INTIMADO para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 108938 Nr: 8130-02.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME, EVERALDO RAUL CABRAL, 

FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO EXISTE O NR., no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159289 Nr: 90-55.2016.811.0037

 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 PINTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON SILVA - OAB:BA/16325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427
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 (...) Encaminhe-se o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Avenida Paulo Cesar Aranda, nº 241, bairro: Jardim 

Riva, Bloco “I”, sala 1 – UNIC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Consigna-se que 

poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, 

não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. Caso as partes 

não tenham interesse na composição consensual, deverão manifestar-se 

expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse 

por meio de 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 os litisconsortes. 

Caso as partes não manifestem desinteresse na realização da audiência, 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensor público.Ressalta-se 

ainda que as partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir.Não 

havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão de 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data 

da audiência. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 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:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Terezinha de Almeida Grundler - 

Me, CNPJ: 19292447000100, brasileiro(a), Endereço: Rua Juscelino 

Kubistchek, Nº 807, Bairro: Parque Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Resumo da Inicial:A exequente é credora da executadanos termos da 

cédula de crédito bancário, nº 2749-9, no valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil 

reais) , emitida em 27 de maio de 2014, com vencimento em 27 de agosto 

de 2014. Abstrai - se dos documentos ora citados que a executada deixou 

de adimplir com parte de suas obrigaçoes, ao não realizar o pagamento 

tos titulos descontados e dados como garantia. Dos pedido e 

requerimentos: Ao exposto, nos termos do artigo 652 do CPC, 

resposisamente requer: A citação da requerida , com os beneficios do art. 

172, parag. 2º do CPC, para que no prazo de três dias pagar a divida no 

valor de R$ 12.008,12 ( doze mil e poito reais e doze centavso), 

devidamenrte atualizados, bem como a condenação nos honorários de 

advogado e custas processuasi.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8017-14.2012.811.0037

 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 ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MA 11.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138310 Nr: 9204-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR LUIZ BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA FURLAN, NEURI FRANCISCO 

GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, 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, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141797 Nr: 593-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO BERTOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 5887-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142980 Nr: 1175-13.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASILII ANFILOFEV

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 5161-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 52 de 367



 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEROLDES BAHR NETO - 

OAB:23.432/PR, LUCIANA CWIKLA - OAB:29358/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 5695-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, MÁRCIO ALIOMAR ALVES, 

MARISTELA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165906 Nr: 3125-23.2016.811.0037

 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: JOÃO BATISTA ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVISAN SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA -ME, 

MAIQUEL LUIS TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171124 Nr: 5763-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE 

OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO NETP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT 20.720-B, GIOVANA BOMPARD FONSECA - OAB:MS/ 

13.114-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2485 Nr: 1129-83.1999.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CHIAMOLERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO GIUMBELLI 

JR - OAB:SC-25249, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71477 Nr: 3792-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS ANDREY HERBERTS, ADOLFO 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - OAB:, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75002 Nr: 7320-61.2010.811.0037

 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: MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILÇO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154540 Nr: 6535-26.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA JULIANA LEITE DA 

SILVA - OAB:MT 22436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 3175-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE BRAVIN DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BORTOLETO, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, HOMERO STABELINI MINHOTO - OAB:26.346/SP, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, PAULO 

HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177.342/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156575 Nr: 7445-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME, 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143406 Nr: 1358-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145043 Nr: 2071-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118794 Nr: 1164-52.2013.811.0037

 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: SIDNEY VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE INACIO FONSECA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131334 Nr: 3847-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO TRAMONTIN, LÉO BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:PR/65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA 

CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111463 Nr: 1875-91.2012.811.0037

 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: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46003 Nr: 1493-74.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR CARLOS DA SILVA - 

OAB:19838/PR, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, PEDRO 

PAULO GONÇALES DE ASSIS RIBEIRO - OAB:, SÉRGIO TERNUS - 

OAB:PR - 18.365, SHEILA CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 3109-84.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 4579-53.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AGROPECUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147128 Nr: 3082-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, OZEAS 

DOS SANTOS, RENATO TOMITAM, JOSCELINA MARIA TOMITAM, ELAINE 

CRISTINE HITOMI TAMURA TOMITAM, ADRIANO TOMITAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:PR/ 

22.819, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:MT 16988, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 2091-13.2016.811.0037

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, SME - SOCIEDADE DE MONTAGNS E ENGENHARIA LTDA, 

REQUERIDOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 , FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, MARCOS 

EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:MT/ 99954

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de 

medida liminar, ajuizada porMATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 

em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº01.318.705/0001-14, legalmente representada por Francisco Lotufo 

Neto, com sede naAvenida Vereador Mário Palma, nº 1700, Ribeirão do 

Lipa, Cuiabá/MT, endereçoeletrônico: francisco@lotufoeng.com.br, SME – 

SOCIEDADE DE MONTAGENS EENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº37.458.221/0001-18, legalmente 

representada por Air Bom Despacho e Silva, com sedena Rua Barão de 

Monte Alegre, nº 190, Bairro Recreio Mansões do Campo, 

Goiânia/GO,endereço eletrônico: smediretoria@terra.com.br. E 

REQUERIDOS INCERTOS OUDESCONHECIDOS. Ação ajuizada em 

04/04/2016.A Autora é concessionária do serviço público de transmissão 

de energia elétrica,conforme Contrato de Concessão de Transmissão de 

Energia Elétrica nº 012/2012,celebrado com a União em 10/05/2012 e 

publicado no DOU, Seção 3, página 120, de18/mai/2012.Para a realização 

das obras de construção/ ampliação das Subestações 

Paranatinga/Ribeirãozinho, Autora firmou contrato de Empreitada com 

LOTUFOENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e com SME – SOCIEDADE 

DE MONTAGENS EENGENHARIA LTDA, estas contratadas em conjunto 

para os serviços de engenharia, fornecimento, construção, montagem e 

instalação, necessários à implementação da Linha de transmissão Lote A 

subestações Paranatinga e Ribeirãozinho, localizadas no Estado do Mato 

Grosso.O referido contrato estabelece que é de inteira responsabilidade 

das contratada a execução das obras civis, o fornecimento de 

equipamentos, o fornecimento demateriais, a contratação de pessoal e 

todos os serviços que constituirão as subestações epossibilitarão sua 

Operação Comercial de acordo com o cronograma das obras, inclusive de 

seus subcontratados. Para cumprir o pactuado, as contratadas realizaram 

diversas subcontratações para o fornecimento de veículos e demais 

suprimentos. Contudo, no dia 28/03/2016, surpreendentemente, os 

requeridos subcontratados, com o uso de veículos, obstruiu o acesso ao 

canteiro de obras localizado na Rua I, quadra 21, lotes 07,08 e 09, Jardim 

Santa Inês, Santo Antônio do Leste/MT, impedido os trabalhadores de 

darem continuidade à obra. Os Réus estão impedindo o trânsito de 

trabalhadores no canteiro de obras, onde ficam estocados os materiais 

necessários para o processo construtivo, (peças, cabo, estrutura, 

maquinários, carros, caminhões, etc. Com essa atitude, os Réus 

pretendem pressionar, por via impropria e ilegal, as empreiteiras 
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contratadas para adimplir uma suposta dívida de alugueres de maquinários 

e outros suprimentos, referente aos contratos firmados entre eles, o que 

vem causando enormes embaraços na posse da Autora. Diante da 

situação imposta, foi lavrado o Boletim de ocorrência de nº 2016.108309, 

da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Judiciária Civil de Primavera do 

Leste/MT. Demonstrada a procedência das alegações dispostas nos 

autos, o preenchimento dos requisitos legais aplicáveis à matéria e, sendo 

URGENTE a o provimento judicial para afastar quaisquer atos que 

prejudiquem a execução das obras do empreendimentoa autora pretende: 

a) O DEFERIMENTO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, com o fito de 

determinar a expedição de mandado proibitório em face dos Requeridos, 

mandado este que deverá ser imediatamente cumprido, cientificando-os 

para que não venham a praticar quaisquer atos de esbulho ou turbação na 

posse da Autora; b) Que seja cominada a aplicação de multa diária no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor a ser arbitrado por V. 

Excelência em caso de novo esbulho ou turbação praticado pelos 

Requeridos, em qualquer área/localidade atingida pelo empreendimento da 

Autora; termos do art. 555, parágrafo único, inciso I, Novo Código de 

Processo Civil. c) A citação dos Requeridos, para que, caso queiram, 

apresentem contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; 

termos do artigo 554 e parágrafos, do novo Código de processo Civil. d) 

Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, condenando os 

Requeridos ao pagamento das perdas e danos materiais e morais 

ocasionados, a serem apurados por arbitramento, bem como no 

pagamento das custas, taxas processuais, reposição de despesas e 

verba honorária advinda do princípio da sucumbência, na ordem usual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; e) Que o Tramite do 

processo se dê em SEGREDO DE JUSTIÇA, por interesse público, nos 

termos do art. 155, I, do Novo Código de Processo Civil, para evitar o risco 

de exposição de documentos e informações que são de interesse 

exclusivo das partes envolvidas e da Administração Publica.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:DELIBERAÇÕES Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Visto. 

Defere-se todos os requerimentos das partes. Mantenho o processo 

concluso, para analise do pedido liminar.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Daniela Batista Peruzzolo (Estagiária de 

Gabinete) que o digitei.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 6599-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsioo 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para retirar a 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113715 Nr: 4062-72.2012.811.0037

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA REDZADZE

 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 56/2007-CGJ, impulsioo 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para retirar a 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 5119-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre o 

desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112652 Nr: 3033-84.2012.811.0037

 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): LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - 

OAB:SP 84.314, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:MT 15329, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173389 Nr: 6990-54.2016.811.0037

 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: LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS SOCIAIS APLICADAS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:MT/ 20873-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174074 Nr: 7450-41.2016.811.0037

 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): ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106136 Nr: 5177-65.2011.811.0037

 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: MÁRCIO CANDIDO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VARGAS, MÁRCIA HELENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA MACHADO 

SILVEIRA - OAB:MT 14.919-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175856 Nr: 8452-46.2016.811.0037

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTA ROCHA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297.608, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 586-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119033 Nr: 1418-25.2013.811.0037

 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): QUEILA CRISTINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104798 Nr: 3783-23.2011.811.0037

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OTAVIANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:PR 31722, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT.9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106422 Nr: 5472-05.2011.811.0037

 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: EDMILSON FERREIRA DE LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158745 Nr: 8470-04.2015.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO RODRIGUES PADILHA

 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 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 6966-26.2016.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA NOEL FONTICIELLA BORTOLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165212 Nr: 2763-21.2016.811.0037

 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: OSMAR BONOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCILENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15573-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39672 Nr: 2220-67.2006.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1009-88.2009.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A/MS, APARECIDO MARTINS PATUSSI - OAB:87486, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, FLAVIANO 

BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:, RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:MT/ 11366, 

WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62759 Nr: 2591-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151863 Nr: 5225-82.2015.811.0037

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154495 Nr: 6504-06.2015.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SOUSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158660 Nr: 8434-59.2015.811.0037

 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: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157200 Nr: 7740-90.2015.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MA 11.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 8219-25.2011.811.0037

 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: DILEUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELUTA RODRIGUES BORGES, MOIZES 

LINCON CORREA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125418 Nr: 7987-42.2013.811.0037

 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: SIMONE DE ANDRADE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4124-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 
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referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 4727-59.2010.811.0037

 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): NICSON REGER GOMES BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:PR 31722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 322-09.2012.811.0037

 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): MÁRCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MIGUEL - 

OAB:53828/PR, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB:MT 

11877-A, PIO FREIRIA - OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114556 Nr: 5043-04.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VIEIRA DE ALMEIDA, ANGELITA DE 

FÁTIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 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 devolução das correspondências, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63394 Nr: 3319-67.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74399 Nr: 6718-70.2010.811.0037

 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: EDMARA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - OAB:MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 (...) O pedido do autor para que o contrato seja rescindido tem por 

pressuposto o fato de que a ré teria efetuado cobranças indevidas. 

Constatando-se que o autor não apresentou outros fundamentos de fato e 

de direito. Levando em conta o disposto no art. 6º, V, primeira parte, do 

CDC, que visa consagrar o princípio da conservação dos contratos de 

consumo, bem como as razões apresentadas, não se deve invalidar o 

negócio, mas apenas se proceder à sua revisão a fim de permitir a 

continuidade da relação jurídica. Rejeita-se o pedido de rescisão do 

contrato, uma vez que com a revisão da contratação e afastamento das 

cláusulas abusivas, tem-se o restabelecimento do equilíbrio contratual, 

sendo incabível a rescisão contratual.DISPOSITIVO:Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pelo autor, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e taxas judiciarias, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão de gratuidade 

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência, assim, condena-se o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa, em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil.Contudo, 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, se 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. (art. 

98 § 3º do CPC). Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109402 Nr: 8613-32.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANZINI & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PONTES JUNIOR - OAB:10.772/MT, PEDRO EMILIO 
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BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

PROCEDENTE a presente Ação Revisional proposta por Franzini & Cia Ltda 

- ME, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para afastar a 

cobrança da capitalização de juros e comissão de permanência do 

contrato BB Giro Rápido (caixa eletrônico).Condena-se o autor ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 86, § único, do CPC, cuja dívida 

permanecerá suspensa por ser beneficiário da assistência gratuita. 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183674 Nr: 738-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no CPC. Assim, nos termos 

da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos para cumprimento, servindo como mandado. 

Cumprida a finalidade, devolva-se à comarca de origem. Antes, porém, 

intime-se o exequente para providenciar o pagamento da diligência no 

valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), para fins de cumprimento do 

mandado , no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5782-73290-5, Banco do Brasil, devendo apresentar o comprovante do 

depósito original, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

Registre-se que, o valor de cada ato é R$25,00 (vinte e cinco reais), e se 

o endereço estiver localizado na zona rural, o autor deverá depositar o 

valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, 

mais o valor da diligência acima referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184266 Nr: 1046-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, ADRIANO 

FRUET CRUZ, FABIO RIGATO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no CPC. Assim, nos termos 

da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos para cumprimento, servindo como mandado. 

Cumprida a finalidade, devolva-se à comarca de origem. Antes, porém, 

intime-se o exequente para providenciar o pagamento da diligência no 

valor de R$ 25(vinte e cinco reais), para fins de cumprimento do mandado 

, no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5782-73290-5, Banco do Brasil, devendo apresentar o comprovante do 

depósito original, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

Registre-se que, o valor de cada ato é R$25,00 (vinte e cinco reais), e se 

o endereço estiver localizado na zona rural, o autor deverá depositar o 

valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, 

mais o valor da diligência acima referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184056 Nr: 940-75.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA LINHARES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:MT/5880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no CPC. Assim, nos termos 

da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos para cumprimento, servindo como mandado. 

Cumprida a finalidade, devolva-se à comarca de origem. Antes, porém, 

intime-se o exequente para providenciar o pagamento da diligência no 

valor de R$ 25,00(vinte e cinco reais), para fins de cumprimento do 

mandado , no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5782-73290-5, Banco do Brasil, devendo apresentar o comprovante do 

depósito original, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

Registre-se que, o valor de cada ato é R$25,00 (vinte e cinco reais), e se 

o endereço estiver localizado na zona rural, o autor deverá depositar o 

valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, 

mais o valor da diligência acima referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165704 Nr: 3003-10.2016.811.0037

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA MOURA BARRETO 

PONTES - OAB:MT/19488/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4580-23.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6338-76.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:RJ- 89.369, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 120886 Nr: 3379-98.2013.811.0037

 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: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI, ZULMIR 

AZZOLINI, HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, LUIS CARLOS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MEDEIROS C.COSTA - 

OAB:SP 172.187, PÂMMELA ALEXANDRA T. KURASHIMA - OAB:SP 

302.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, MARIA APARECIDA 

BELO DA SILVA - OAB:OAB/SP 187.860

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159289 Nr: 90-55.2016.811.0037

 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 PINTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON SILVA - OAB:BA/16325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168190 Nr: 4330-87.2016.811.0037

 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: ARLINDO ROSSETO, ODAIR ROSSETO, Odemir 

Rosseto, OSMAR ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830, JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 

9373, LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - OAB:45893/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo 

legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114809 Nr: 5321-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CASTELÂNDIA LTDA ME, 

ALEXANDRE BATISTA FERREIRA, ANDERSON BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência retro devolvida, no prazo de 10(dez dias), 

requerendo o que entender de direito. Fica ainda intimada para, no mesmo 

prazo, optando a parte pela intimação via oficial de justiça, providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais), POR 

ENDEREÇO, na conta corrente nº 26.805-4, agência 5782-7, Banco do 

Brasil, CNPJ do Fórum- 00059285/0001-36, em nome da Central de 

Mandados. Deverá apresentar o comprovante do depósito original e uma 

cópia, em cumprimento ao Provimento 003/008-CGJ, artigo 3º. 

OBSERVAÇÃO: Se o endereço estiver situado na zona rural a parte 

requerente/exequente deverá depositar o valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado + valor da diligência acima 

referida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 5168-69.2012.811.0037

 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): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174338 Nr: 7582-98.2016.811.0037

 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: QUEIA LOPES AGUIAR

 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), 17 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163300 Nr: 1824-41.2016.811.0037

 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: FRANCISVAL PEREIRA MARQUES

 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), 17 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163287 Nr: 1811-42.2016.811.0037

 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: ELIZANGELA DE SOUSA 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), 17 de fevereiro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163640 Nr: 2040-02.2016.811.0037

 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: MARLAN JOSÉ DA 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), 06 de março de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139432 Nr: 9925-38.2014.811.0037

 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: SILVANETE DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

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

acerca da petição do requerido juntada às fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149200 Nr: 3947-46.2015.811.0037

 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: VALDEVINO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 as partes para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45865 Nr: 1364-69.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIANA PADILHA DE LIMA, para devolução 

dos autos nº 1364-69.2007.811.0037, Protocolo 45865, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 172976 Nr: 6792-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT

AUTOS Nº 6792-17.2016.811.0037 (ID 172976).

RECUPERANDO: MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Dê-se vista à defesa para manifestação quanto ao cálculo de pena de fls. 

47.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Primavera do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2017.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155202 Nr: 6848-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAN LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 155202

Considerando que nos dias 13 e 14 de Março de 2017, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para 28.08.2017 às 14:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001051-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - 0018713-A/MT (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - 17902-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1001051-33.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por RIK WINER 

FRANCO DE OLIVEIRA contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial. Com a inicial vieram os documentos inseridos nos 

eventos de nº.5015027 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a peça inicial 

verifica-se que a parte autora RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA, reside no 

Município e Comarca de Vera/MT, local onde ocorreu o acidente, de modo 

que, este Juízo não é competente para processamento da presente 

demanda, conforme passo a expor. De acordo com a legislação em vigor, 

é defeso ao autor optar por ajuizar a ação em foro aleatório, restringindo 

sua escolha, ao foro de seu domicílio, do local do fato ou no foro do 

domicílio do demandado. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, veja-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 

1. Constitui faculdade do autor escolher entre qualquer dos foros 

possíveis para ajuizamento da ação decorrente de acidente de veículos: o 

do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do 

CPC); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). 

Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo 

suscitado”. (CC 114.844/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifo e 

negrito nosso). No entanto, incabível admitir a possibilidade de opção de 

foro de qualquer ente da federação como objetiva a parte autora. Na 

hipótese dos autos, convém anotar não há qualquer fator de ligação entre 

a causa e o foro de Sorriso/MT, haja vista os fatos se deram no município 

de Vera/MT, conforme se observa pelo Boletim de Ocorrência encartado 

aos autos (ID.5015030), bem ainda do local onde reside a parte autora. 

Saliente-se que, ao disciplinar a competência territorial, o legislador utilizou 

o critério em que as ligações de fato entre a causa e o foro são 

determinantes para vincular os órgãos judiciários instalados em 

determinada porção do território nacional. A propósito, veja-se o 

magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (In Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol. I, 4ª Ed., 2004, Malheiros Editores, p. 485): "No trato 

da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos 

fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com 

determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a 

este (supra, n. 197). As disposições da lei sobre a competência territorial 

fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam 

em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As 

partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm 

sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com 

determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal 

comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos ou 

os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da 

distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o 

resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e 

os combinou, dando preferência a um em certos casos e valorizando 

outros em relação a determinadas outras situações etc". Desta forma, a 

situação delineada nos presentes autos não comporta o prosseguimento 

do feito neste Juízo de Sorriso/MT, porque não se revela como alternativa 

possível para o ajuizamento da ação, uma vez que demonstra escolha de 

foro aleatório, sem qualquer fundamentação plausível, devendo ser 

declinada a competência para a Comarca de Vera/MT, onde tem domicílio a 

parte requerente. Por oportuno, segue o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. 

COBRANÇA DE DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O FORO COMPETENTE PARA A AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO 

É O DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU O DO LOCAL DO FATO (ART. 100, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), PODENDO AINDA O AUTOR OPTAR PELO 

FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 94, CPC). 2. CONTUDO, FICA 

VEDADA A ESCOLHA, ALEATÓRIA E SEM FUNDAMENTAÇÃO, DE LOCAL 

DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO OU DO LOCAL DO FATO, QUANDO, ALÉM DE 

NÃO FACILITAR O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E A PRODUÇÃO DAS 

PROVAS, VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 3. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 20100020149665AGI DF; Registro do 

Acórdão Número: 546921; Data de Julgamento: 01/12/2010; Órgão 

Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA; Publicação 

no DJU: 11/11/2011 Pág.: 76; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO 

AO RECURSO. POR MAIORIA, VENCIDO O 1° VOGAL.) (grifei e negritei) 

Vale mencionar, ainda, que a opção do foro competente nas ações de 

cobrança de seguro obrigatório por danos decorrentes de acidente de 

veículo (DPVAT) se mostra possível, desde que incabível a aplicação dos 

demais critérios de competência vigentes, o que não ocorre nos autos. 

Aliás, nesse sentido, transcrevo o julgado abaixo: “SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - COBRANÇA - FORO COMPETENTE - RECURSO IMPROVIDO. 

DPVAT opção do foro competente nas ações de cobrança de seguro 

obrigatório por danos decorrentes de acidente de veículo (DPVAT) se 

mostra possível, desde que incabível a aplicação dos demais critérios de 

competência vigentes. (1234204009 SP, Relator: Mendes Gomes, Data de 

Julgamento: 19/01/2009, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/02/2009, undefined)” Assim, admitir que a parte autora, por 

sua exclusiva discricionariedade, escolher Juízo diverso do local de seu 

domicílio, do local do acidente e/ou do domicílio do demandado, afigura-se 

opção absolutamente irrazoável e imprópria. Por todo o exposto e, em 

observância ao disposto no artigo 64, §1º, última parte, do NCPC que 

preconiza, RECONHEÇO a incompetência absoluta da Comarca de 

Sorriso/MT para o descortino do processo e DECLINO da competência 
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para a Comarca de Vera/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos 

em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e após decorrido o 

prazo recursal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de março de 2017. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000951-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO WALTER DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - 0018713-A/MT (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - 17902-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000951-78.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por CICERO WALTER 

DE AGUIAR contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na peça inicial. Com a inicial vieram os documentos inseridos nos eventos 

de nº.4982703 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a peça inicial 

verifica-se que a parte autora CICERO WALTER DE AGUIAR, reside no 

Município e Comarca de Feliz Natal/MT, local onde ocorreu o acidente, de 

modo que, este Juízo não é competente para processamento da presente 

demanda, conforme passo a expor. De acordo com a legislação em vigor, 

é defeso ao autor optar por ajuizar a ação em foro aleatório, restringindo 

sua escolha, ao foro de seu domicílio, do local do fato ou no foro do 

domicílio do demandado. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, veja-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 

1. Constitui faculdade do autor escolher entre qualquer dos foros 

possíveis para ajuizamento da ação decorrente de acidente de veículos: o 

do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do 

CPC); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). 

Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo 

suscitado”. (CC 114.844/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifo e 

negrito nosso). No entanto, incabível admitir a possibilidade de opção de 

foro de qualquer ente da federação como objetiva a parte autora. Na 

hipótese dos autos, convém anotar não há qualquer fator de ligação entre 

a causa e o foro de Sorriso/MT, haja vista os fatos se deram no município 

de Feliz Natal/MT, conforme se observa pelo Boletim de Ocorrência 

encartado aos autos (ID.4982727), bem ainda do local onde reside a parte 

autora. Saliente-se que, ao disciplinar a competência territorial, o legislador 

utilizou o critério em que as ligações de fato entre a causa e o foro são 

determinantes para vincular os órgãos judiciários instalados em 

determinada porção do território nacional. A propósito, veja-se o 

magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (In Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol. I, 4ª Ed., 2004, Malheiros Editores, p. 485): "No trato 

da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos 

fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com 

determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a 

este (supra, n. 197). As disposições da lei sobre a competência territorial 

fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam 

em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As 

partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm 

sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com 

determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal 

comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos ou 

os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da 

distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o 

resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e 

os combinou, dando preferência a um em certos casos e valorizando 

outros em relação a determinadas outras situações etc". Desta forma, a 

situação delineada nos presentes autos não comporta o prosseguimento 

do feito neste Juízo de Sorriso/MT, porque não se revela como alternativa 

possível para o ajuizamento da ação, uma vez que demonstra escolha de 

foro aleatório, sem qualquer fundamentação plausível, devendo ser 

declinada a competência para a Comarca de Feliz Natal/MT, onde tem 

domicílio a parte requerente. Por oportuno, segue o julgado abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FORO 

COMPETENTE. COBRANÇA DE DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO 

DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O FORO COMPETENTE PARA A 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO É O DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU O DO LOCAL DO 

FATO (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), PODENDO AINDA O AUTOR 

OPTAR PELO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 94, CPC). 2. 

CONTUDO, FICA VEDADA A ESCOLHA, ALEATÓRIA E SEM 

FUNDAMENTAÇÃO, DE LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO OU DO 

LOCAL DO FATO, QUANDO, ALÉM DE NÃO FACILITAR O ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO E A PRODUÇÃO DAS PROVAS, VIOLAR O PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

20100020149665AGI DF; Registro do Acórdão Número: 546921; Data de 

Julgamento: 01/12/2010; Órgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Relator: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA; Publicação no DJU: 11/11/2011 Pág.: 76; Decisão: 

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. POR MAIORIA, VENCIDO 

O 1° VOGAL.) (grifei e negritei) Vale mencionar, ainda, que a opção do 

foro competente nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos 

decorrentes de acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde 

que incabível a aplicação dos demais critérios de competência vigentes, o 

que não ocorre nos autos. Aliás, nesse sentido, transcrevo o julgado 

abaixo: “SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - COBRANÇA - FORO 

COMPETENTE - RECURSO IMPROVIDO. DPVAT opção do foro competente 

nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos decorrentes de 

acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde que incabível a 

aplicação dos demais critérios de competência vigentes. (1234204009 SP, 

Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 19/01/2009, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2009, undefined)” Assim, admitir 

que a parte autora, por sua exclusiva discricionariedade, escolher Juízo 

diverso do local de seu domicílio, do local do acidente e/ou do domicílio do 

demandado, afigura-se opção absolutamente irrazoável e imprópria. Por 

todo o exposto e, em observância ao disposto no artigo 64, §1º, última 

parte, do NCPC que preconiza, RECONHEÇO a incompetência absoluta da 

Comarca de Sorriso/MT para o descortino do processo e DECLINO da 

competência para a Comarca de Feliz Natal/MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e 

após decorrido o prazo recursal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de março de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-156 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003530-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - 15741-O/MT (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - 0010825-A/MT (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - 0011973-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1003530-33.2016.811.0040 Vistos etc. Vanderlei Vieira Garcia, 

ingressou a presente ação de cumprimento de sentença homologatória em 

desfavor de AGELITA STIEVEN PINHO, qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos descritos na exordial que veio acompanhada dos 

documentos de ID.4348629 e seguintes. Recebida a inicial, determinou-se 

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

ao recolhimento das custas processuais e, após, determinou-se a 

intimação do executado para cumprir a sentença/acórdão, acrescido das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, consignando, que não 

ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à 

liberação ao credor mediante alvará. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC), sem prejuízo da 

expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, § 3º, 

do NCPC), ID.4356153. Exequente requer a juntada do comprovante de 

pagamento das custas e taxas processuais, ID.4360309. Certidão positiva 

de intimação, ID.4737288. Em manifestação de ID.4952836, alega a 

exequente que, haja vista que a executada fora devidamente 

intimada/citada para cumprir a obrigação prevista no titulo executivo 

(entrega de produto-arroz), deixando, contudo, transcorrer o prazo 

voluntário da obrigação, requer a incidência da multa de 10% sobre o 

montante do produto executado, bem como os honorários no valor de 

10%, nos exatos termos dispostos no despacho inicial, bem como pugna 

pelo desentranhamento do mandado já existente nos autos, para fins de 

se efetuar a busca e apreensão do produto (arroz), com fundamento no 

art.536, § 1º do CPC. Por fim, certificou-se que, devidamente intimado, o 

executado quedou-se inerte, ID.5028013. Vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Fundamento. Decido. De inicio, tenho que os requerimentos 

formulados pela exequente na manifestação de ID. ID.4952836, 

notadamente quanto ao pedido de desentranhamento do mandado juntado 

aos autos para fins de efetuar a busca e apreensão no produto em tela 

deve ser indeferido. Tendo em vista que a cuida-se a presente de ação de 

cumprimento de sentença, deve a mesma seguir o rito do artigo 523 e 

seguintes do CPC, nos termos da decisão proferida em ID. 4356153. 

Nessa toada, considerando que a parte executada já foi devidamente 

intimada e, ante a certidão de decurso de prazo para pagamento voluntário 

(ID.5028013), e em consonância com o disposto no artigo 523, § 3º do 

CPC, EXPEÇA-SE o mandado de penhora e avalição da quantidade de 

8.437 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete) sacas de 60kg de arroz, 

devendo ainda o Sr. Oficial de Justiça certificar acerca da existência do 

produto na Fazenda da Executada ou em outro local indicado por ela, ou 

ainda quanto a inexistência do referido produto. No ponto, efetivada a 

penhora, desde já, DETERMINO a remoção dos grãos eis que tenho como 

relevante que trata-se de produto de fácil comercialização em nossa 

região, notadamente ante ao atual período de safra. Nesse sentido: 

EXECUÇÃO. REMOÇÃO DO BEM PENHORADO DAS MÃOS DO DEVEDOR. 

MOTIVO RELEVANTE. Se o credor apresenta motivo relevante, que leve à 

convicção de que o devedor não merece a confiança do Juízo, para 

figurar como depositário, há de ser deferida a remoção do bem para as 

mãos do exeqüente. (TJ-MG - AI: 10382070804481002 MG, Relator: 

Pereira da Silva, Data de Julgamento: 26/11/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2013) Desta feita, NOMEIO a 

parte requerente fiel depositária dos grãos, ficando esta advertida que 

esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem 

judicial, devendo este providenciar a remoção e o armazenamento do 

produto, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a 

cargo da parte requerente até decisão final nesses autos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências Sorriso-MT, 07 de 

março de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000969-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENEI MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - 0018713-A/MT (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - 17902-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000969-02.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por VALDINEI 

MACHADO contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na peça inicial. Com a inicial vieram os documentos inseridos nos eventos 

de nº.4986579 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a peça inicial 

verifica-se que a parte autora VALDINEI MACHADO, reside no Município e 

Comarca de Feliz Natal/MT, local onde ocorreu o acidente, de modo que, 

este Juízo não é competente para processamento da presente demanda, 

conforme passo a expor. De acordo com a legislação em vigor, é defeso 

ao autor optar por ajuizar a ação em foro aleatório, restringindo sua 

escolha, ao foro de seu domicílio, do local do fato ou no foro do domicílio 

do demandado. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, veja-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 1. Constitui 

faculdade do autor escolher entre qualquer dos foros possíveis para 

ajuizamento da ação decorrente de acidente de veículos: o do local do 

acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do CPC); bem 

como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). Precedentes. 2. 

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado”. (CC 

114.844/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifo e negrito nosso). No 

entanto, incabível admitir a possibilidade de opção de foro de qualquer 

ente da federação como objetiva a parte autora. Na hipótese dos autos, 

convém anotar não há qualquer fator de ligação entre a causa e o foro de 

Sorriso/MT, haja vista os fatos se deram no município de Sinop/MT, 

conforme se observa pelo Boletim de Ocorrência encartado aos autos 

(ID.4986585), bem ainda do local onde reside a parte autora (Feliz 

Natal/MT). Saliente-se que, ao disciplinar a competência territorial, o 

legislador utilizou o critério em que as ligações de fato entre a causa e o 

foro são determinantes para vincular os órgãos judiciários instalados em 

determinada porção do território nacional. A propósito, veja-se o 

magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (In Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol. I, 4ª Ed., 2004, Malheiros Editores, p. 485): "No trato 

da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos 

fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com 

determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a 

este (supra, n. 197). As disposições da lei sobre a competência territorial 

fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam 

em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As 

partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm 

sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com 

determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal 

comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos ou 

os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da 

distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o 

resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e 

os combinou, dando preferência a um em certos casos e valorizando 

outros em relação a determinadas outras situações etc". Desta forma, a 

situação delineada nos presentes autos não comporta o prosseguimento 

do feito neste Juízo de Sorriso/MT, porque não se revela como alternativa 

possível para o ajuizamento da ação, uma vez que demonstra escolha de 

foro aleatório, sem qualquer fundamentação plausível, devendo ser 

declinada a competência para a Comarca de Feliz Natal/MT, onde tem 

domicílio a parte requerente. Por oportuno, segue o julgado abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FORO 

COMPETENTE. COBRANÇA DE DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO 

DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O FORO COMPETENTE PARA A 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO É O DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU O DO LOCAL DO 

FATO (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), PODENDO AINDA O AUTOR 

OPTAR PELO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 94, CPC). 2. 

CONTUDO, FICA VEDADA A ESCOLHA, ALEATÓRIA E SEM 

FUNDAMENTAÇÃO, DE LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO OU DO 

LOCAL DO FATO, QUANDO, ALÉM DE NÃO FACILITAR O ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO E A PRODUÇÃO DAS PROVAS, VIOLAR O PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

20100020149665AGI DF; Registro do Acórdão Número: 546921; Data de 

Julgamento: 01/12/2010; Órgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Relator: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA; Publicação no DJU: 11/11/2011 Pág.: 76; Decisão: 

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. POR MAIORIA, VENCIDO 

O 1° VOGAL.) (grifei e negritei) Vale mencionar, ainda, que a opção do 

foro competente nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos 

decorrentes de acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde 

que incabível a aplicação dos demais critérios de competência vigentes, o 

que não ocorre nos autos. Aliás, nesse sentido, transcrevo o julgado 

abaixo: “SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - COBRANÇA - FORO 

COMPETENTE - RECURSO IMPROVIDO. DPVAT opção do foro competente 

nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos decorrentes de 

acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde que incabível a 

aplicação dos demais critérios de competência vigentes. (1234204009 SP, 
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Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 19/01/2009, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2009, undefined)” Assim, admitir 

que a parte autora, por sua exclusiva discricionariedade, escolher Juízo 

diverso do local de seu domicílio, do local do acidente e/ou do domicílio do 

demandado, afigura-se opção absolutamente irrazoável e imprópria. Por 

todo o exposto e, em observância ao disposto no artigo 64, §1º, última 

parte, do NCPC que preconiza, RECONHEÇO a incompetência absoluta da 

Comarca de Sorriso/MT para o descortino do processo e DECLINO da 

competência para a Comarca de Feliz Natal/MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e 

após decorrido o prazo recursal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de março de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000778-54.2017.8.11.0040

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:

ROSANEA EUCLIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000778-54.2017.8.11.0040 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, 07 

de março de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000792-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000792-38.2017.8.11.0040 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 conciliação face 

racionalidade e oportunidade de imediata designação de sessão de 

mediação. Em consonância com o disposto no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para inclusão na pauta 

temática, oportunidade em que deverá ser realizada a perícia médica, bem 

como a audiência de conciliação, 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 

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 
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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. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 07 de março de 2017. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000796-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1000796-75.2017.8.11.0040 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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, 8 de 

março de 2017.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000794-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE (AUTOR)

IURI TRABA RE NAVARRO (AUTOR)

IGOR TRABA RE NAVARRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - 21969-O/MT (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - 0008875-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1000794-08.2017.8.11.0040 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 26 de junho de 

2017, às 11h, 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 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 
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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. CONSIGNE-SE a possibilidade de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez 

que tal requerimento foi formulado pelo autor na inicial. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 07 

de março de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

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:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº. 1000230-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Em que pese a 

manifestação de ID. 4938274 e documento de ID. 4938286, verifica-se que 

a parte autora não atendeu as determinações constantes na decisão 

proferida em ID.469211, notadamente quanto a emenda da inicial no que 

tange ao valor da causa e, por consequência, a complementação do 

comprovante das guias e taxas judiciarias. Assim, previamente a análise 

dos requerimentos constantes na manifestação de ID.4989365, INTIME-SE 

a parte autora para cumprir ao determinado na decisão supramencionada 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de março 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

 

1000289-17.2017.8.11.0040 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, 8 de março de 2017.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - 26368-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - 0011284-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1001006-63.2016.8.11.0040 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, 8 de março de 2017. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002213-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002213-97.2016.8.11.0040 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, 8 de março de 2017.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002151-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - 0010382-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002151-57.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 8 de março de 2017 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000428-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - 31408-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON LUIS ROSSA - MECANICA E MANUTENCAO - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1000428-66.2017.8.11.0040 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, 8 de março de 2017.

Intimação Classe: CNJ-32 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000159-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILLARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - 15331-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS GAZIM, FILIAL 16 - SORRISO - MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - 31997-/PR (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1000159-27.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, 

no prazo legal. Sorriso/MT, 8 de março de 2017 MARCILEIA CAPITANIO 

MULLER DE SOUZA

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

 

CERTIDÃO Certifico que, tendo em vista o endereço para cumprimento do 

Mandado ser na Estrada Morocó km 15 Faz.Nova Prata II – Zona Rural, 

com diligência no valor de R$: 684,30 (Seiscentos e oitenta e quatro reais 

e trinta centavos), e, tendo a parte autora depositado o valor de R$: 80,00 

(oitenta reais), devolvo o Mandado em Cartório para que se efetue a 

cobrança da diferença do valor da diligência para condução do Oficial de 

Justiça, conforme Provimento 003/2008/CGJ, Art. 4º., sessão III e 

Parágrafo Único e CNGC item 3. 3. 7. 5. 4. Sorriso, 08 de março de 2017. 

Alamaik Mamoré de Matos Central de Mandados – matric. 6028

Intimação Classe: CNJ-22 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002276-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA (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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1002276-25.2016.8.11.0040 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 de 

intimação da Parte Autora do Meirinho, com a máxima urgência, tendo em 

vista a proximidade da audiência designada. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002485-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 12979-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO eu, Oficial de Justiça do Foro da 

Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em cumprimento ao r. 

mandado de CITAÇÃO, ID 4186883, dirigi-me ao endereço descrito no 

mandado, e lá estando, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de EDSON 

GUSTAVO STARLICK e JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK, em face 

de que como informado pelo gerente da Fazenda Potrich, o primeiro 

executado fora arrendatário ali, porém, desde o final de 2016 rescindiu 

contrato e não mais planta, não sabendo informar o seu atual 

endereço;Diligenciando pela cidade de Sorriso, tomei conhecimento de que 

o Sr. Edson Starlick possuia escritório comercial na Rua Mato Grosso, 

2043 - Jd. Alvorada, onde diligenciei em dias e horários distintos, 

deparando-me sempre com o local fechado, sendo informado pela Sra. 

Salete, proprietária do Salão Holliwood, situado ao lado, de que tomou 

conhecimento de que o executado mudou-se para o Sul do país, não 

sabendo informar sequer o Estado, sendo considerado, então, em lugar 

incerto e não sabido; DEIXEI DE PROCEDER AO ARRESTO DE BENS em 

razão de que nada foi localizado por este meirinho; CERTIFICO, ainda, que 

para cumprimento do presente mandado foram realizadas as seguintes 

diligências complementares: 08 (oito) diligências urbanas, no valor de R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como, foram percorridos cerca de 

380Km (trezentos e oitenta quilômetros), excedentes, em área rural, no 

valor de R$ 1.330,00 (hum mil, trezentos e trinta reais), totalizando, 

portanto, R$ 1.610,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS), a serem 

depositados pelo exequente em favor deste meirinho, conforme Portaria 

042/2016-DF, na Ag. 1917-8 C/C. 28.984-1 - FCS OFICIAIS – CNPJ 

00.067.860/0001-42 (Banco do Brasil S/A) - CÓD. 03 IDENTIFICADOR: 

1002485-91.2016.8.11.0040. Desta forma, devolvo o presente mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. SORRISO/MT, 8 de 

março de 2017. EDUR BALLOTIN Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002995-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR BROCCO (AUTOR)

VALDETE BROCCO (AUTOR)

SELONY BEDIN BROCCO (AUTOR)

OTACILIO BROCCO (AUTOR)

VALDECIR BROCCO (AUTOR)

MERI BURILLE BROCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - 16425-O/MT (ADVOGADO)

VANDERLEI LANZ OAB - 7880-A/MT (ADVOGADO)

CAMILA SIMOES MARTINS OAB - 40227-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME (RÉU)

ADRIANO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

ARLETE INES ZAGO BARBOSA (RÉU)

CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1002995-07.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 
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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, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca das Certidões Negativas de citação, com a 

máxima urgência, tendo em vista a proximidade da audiência designada. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003383-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RATIER LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1003383-07.2016.8.11.0040 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 , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho, indicando 

endereço atualizado da Parte Autora ou compromentendo-se em trazê-la 

para audiência. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003392-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1003392-66.2016.8.11.0040 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 a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de 

intimação da Parte Autora do Meirinho, com a máxima urgência, tendo em 

vista a proximidade da audiência designada. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003446-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO SAMPAIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1003446-32.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa de intimação da Parte Autora do Meirinho, com a máxima 

urgência, tendo em vista a proximidade da audiência designada. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003507-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - 0012758-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE SORRISO 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, eu Oficial de Justiça, abaixo assinado, que 

em cumprimento ao presente mandado expedida pelo Meritíssimo Juiz de 

Direito da desta Comarca, e ai sendo, em diligência ao endereço indicado 

no mandado, e após as formalidades legais, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR 

o autor WILLIAM LUIZ DOS SANTOS, uma vez que sua mãe, Ana Irene, 

disse que o requerente não reside no endereço, assim deixei cópia do 

mandado com a Sr.a Ana, vez que não soube informar o endereço 

corretamente, dessa forma, devolvo o mandado a secretaria para os 

devidos fins. Sorriso – MT, 08 de março de 2017. Marcos Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-22 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003516-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - 0009202-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1003516-49.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 de intimação da Parte Autora do Meirinho, com a 

máxima urgência, tendo em vista a proximidade da audiência designada. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002899-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - 0004728-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002899-89.2016.8.11.0040 Requerente: Elisangela Schutze 

Requerido: Alessandro soares dos Anjos Vistos etc. Cuida-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, 

alimentos e direito de visitas proposta por Elisangela Schutze em face de 

Alessandro soares dos Anjos, ambos devidamente qualificados nos 

autos, que veio acompanhada com os documentos constantes em 

id.3643167 e seguintes. Pois bem. Analisando a exordial, verifica-se que a 

parte autora indicou os bens adquiridos pelo casal durante a constância 

da sociedade conjugal, os quais estão discriminados no item 2.3 da 

exordial. Observa-se, ainda, que a mesma atribuiu valor aos bens 

indicados, entretanto, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

pugnando pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. In 

casu, entendo que a peça de ingresso merece ser emendada, eis que, 

consoante já consignado acima, atribuiu-se a causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). No ponto, em se tratando de ação de reconhecimento 

e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e direito de 

visitas, o valor da causa deve corresponder ao patrimônio líquido do casal, 

ou seja, deduzidas as dívidas incontroversamente comuns do monte 
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partível do casal, de modo a se aproximar o máximo possível do proveito 

econômico a ser obtido por meio da tutela jurisdicional. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. VANTAGEM PATRIMONIAL QUE 

SE BUSCA COM A DEMANDA. 1. Salvo as hipóteses em que a lei 

estabelece os critérios para fixação (incisos I a VII do art. 259 e art. 260 

do CPC), o valor da causa deve corresponder à vantagem patrimonial que 

se busca com a demanda e, ainda que esta não tenha conteúdo 

econômico imediato, é necessária sua indicação na petição inicial, 

podendo ser calculada de forma meramente estimativa. 2. No caso, em 

que se pretende a homologação da do plano de partilha, deve o valor da 

causa corresponder ao patrimônio líquido, de modo que do monte partível 

do casal devem ser deduzidas as dívidas incontroversamente comuns, de 

modo a se aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser 

obtido por meio da tutela jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047628748, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

26/04/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. VALOR DADO À 

CAUSA. Cumpre abater do valor do monte partilhável a dívida 

incontroversa assumida pelo casal, de modo que o valor da causa 

corresponda, com maior proximidade, ao patrimônio que efetivamente será 

partilhado. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70034510826, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator Alzir 

Felippe Schmitz, 29/04/2010) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

SEPARAÇÃO. PARTILHA. VALOR DA CAUSA. Somente nos casos em 

que inexiste conteúdo econômico ou, sendo ele inestimável, deve ser 

atribuído o valor de alçada. Tratando-se de ação de separação onde as 

partes estipulam a partilha dos bens, o valor da causa deve corresponder 

à estimativa do patrimônio a ser partilhado, abatidas as referidas dívidas e 

acrescido o valor de uma anuidade alimentar. NEGADO SEGUIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70021907167, Oitava Câmara Cível, TJRS, 

Relator Claudir Fidelis Faccenda, 24/10/2007) No mais, verifica-se que a 

parte autora formula pedido de justiça gratuita. Contudo, diante do 

patrimônio até então informado, eis que, torna-se crível, pois, que possui 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas, razão pela 

qual entendo incabível a concessão das benesses da Lei nº 1.050/60, 

conforme requerido. Assim, em consonância com o acima exposto, 

DETERMINO a emenda da exordial, a fim de que a autora proceda à 

correção do valor da causa, adequando ao proveito econômico 

pretendido, bem como INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

devendo a requerente ser INTIMADA para efetuar o recolhimento das 

custas, e sanar a irregularidade encimada no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, ante o disposto no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2016. Jacob Sauer Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002849-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA OAB - 25651-/BA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002849-63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Direto ao ponto, 

INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada pela parte 

autora, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía qualquer 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, certo é que 

tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente 

comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte 

para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com a simples declaração 

na petição inicial. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção e arquivamento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de 

novembro de 2016. Jacob Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002322-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - 21407-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002322-14.2016.8.11.0040 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 

empresário e diante do valor do titulo exequendo 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. De igual forma, INDEFIRO o recolhimento 

das custas ao final, na forma pugnada pela parte autora, pois apesar da 

revogação do item da CNGC que excluía qualquer possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, certo é que tal prática deve 

ser encarada como exceção quando robustamente comprovado nos autos 

incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o 

que não se satisfaz com a simples declaração na petição inicial. Posto 

isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção 

e arquivamento, na forma do disposto nos art. 321, parágrafo único c/c 

art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de novembro de 2016. Jacob 

Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001675-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYELLI DA COSTA ALMEIDA (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 1001675-19.2016.8.11.0040.0040 - SEGURO REGORIO DOO 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo Civil, Designo 

sessão de conciliação para o dia 25 de outubro de 2016, às 10h, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
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dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Por fim, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 26 de agosto 

de 2016. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000190-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - 0011830-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARROTEIA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Em cumprimento a Ordem de Serviço nº002/2015, expedida pela MM. Juíza 

de Direito desta 2ª Vara da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande, em seu artigo 1ª e, considerando que esta 

carta precatória não atende os requisitos previstos no artigo 260, do 

NCPC, uma vez que não há procuração nos autos e a petição inicial, uma 

vez que o ato a ser cumprido é a citação do requerido e, por fim, 

consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono esta CP para intimar o 

autor, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, encaminhe os documentos 

faltantes, sob pena da deprecata ser devolvida sem o devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001675-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYELLI DA COSTA ALMEIDA (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

 

Certifico que nesta data designo o dia 30/03/2017 as 17 horas e 00 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002266-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - 11666-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Certifico que nesta data designo o dia 30/03/2017 às 15 horas e 00 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003514-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO CARVALHO GOERGEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - 0009202-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1003514-79.2016.8.11.0040 AUTOR: 

MARCIANO CARVALHO GOERGEN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS, 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 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. Para consecução da Politica Judiciária 

Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, 

considerando termo de cooperação institucional específico, determino a 

remessa destes autos ao CEJUSC local para referida fase 

autocompositiva inaugural, mediante inclusão em Pauta Temática Periódica 

de SESSÃO de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordens 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. 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. 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. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a 

parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da 

Lei Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. 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, 12 de dezembro de 

2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003315-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROIMAIUBER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - 0006014-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1003315-57.2016.8.11.0040 AUTOR: 

ROIMAIUBER DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS, 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 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. Para consecução da Politica Judiciária 

Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, 

considerando termo de cooperação institucional específico, determino a 

remessa destes autos ao CEJUSC local para referida fase 

autocompositiva inaugural, mediante inclusão em Pauta Temática Periódica 

de SESSÃO de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordens 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. 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 
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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. 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. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a 

parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da 

Lei Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. 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, 12 de dezembro de 

2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001817-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR PEREIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - 0016027-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Certifico que nesta data designo o dia 30/03/2017 às 16 horas e 00 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002370-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIAN GLEIDSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - 0016027-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Certifico que nesta data designo o dia 30/03/2017 às 16 horas e 20 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001147-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (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

 

Certifico que nesta data designo o dia 29/03/2017 as 08 horas e 40 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000900-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA GOMES (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 1000900-04.2016.8.11.0040DOO Vistos etc. Devidamente 

emendada (id. 1668862), RECEBO a inicial em todos os seus termos. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, Designo sessão de conciliação para o dia 01 de novembro de 2016, 

às 11h, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte 

requerida para responder aos termos da presente, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, consignando expressamente as advertências do 

art. 344 do NCPC. Por fim, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 

de setembro de 2016. Marina Carlos França Juíza Substituta em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002279-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALNETE FEITOSA SILVA (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

 

Certifico que nesta data designo o dia 29/03/2017 as 10 horas e 20 

minutos, para a realização da Sessão de Conciliação no Mutirão DPVAT a 

ser realizado por este Cejusc.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143298 Nr: 429-05.2016.811.0040

 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: GUSTAVO PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG - BEM/BRASIL CARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:92798, LANA MARA BUENO F. OLIVEIRA - OAB:162.283, NEYIR 

SILVA BAQUIÃO - OAB:129.504

 Processo/Código: 143298

Visto/MP

 SENTENÇA

Cuida de Ação Cível, proposta por GUSTAVO PATAT em desfavor de MG 

– BEM/BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, sendo 

que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela extinção 

do feito, forte no art. 487, III, b, do CPC/2015, face acordo estipulado entre 

as partes às fls. 45/47.

Eis o relato do necessário. Fundamento e decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, prescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

acordo estipulado entre as partes, imperioso é extinguir o feito com 

resolução de mérito.

Dispositivo

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e forte na disposição estanque no inciso III, alínea 

b, do artigo 487 do CPC/2015, julgo EXTINTO a presente demanda com 

resolução do mérito.

Custas na forma pactuada.

Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

P.R.I.C.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58341 Nr: 1779-38.2010.811.0040

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CARNEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e devidamente amparado pelo artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Condenando a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.Determino a baixa de possíveis restrições à bens da parte 

requerida.No caso de perfectibilização da triangularização processual, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, o 

qual fixo em 10 % do valor da causa, ut § 8º do artigo 85 do referido 

códex.Em todos os casos, devem ser observadas as disposições do 

artigo 12 da Lei nº 1060/50, se for a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita.Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes 

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.Não havendo 

irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado e promova 

o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 20 de Fevereiro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 5134-95.2006.811.0040

 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: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU JAIR GEHLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Fundamento e Decido.Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

NCPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação 

do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no 

mérito da causa.Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber:“No 

sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição 

(art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide 

(art. 264 do CPC)” (ApCiv 2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio 

GastaldiBuzzi, j. 14.12.07, TJSC) DispositivoPelo exposto, forte na 

disposição do inciso III do artigo 485 do NCPC, julgo EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desidiosa ao 

pagamento de custas e despesas processuais ut § 8º do artigo 85 do 

NCPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da 

Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Havendo 

participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.Publique esta decisun uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.PRIC, providenciando e expedindo o necessário.Sorriso/MT, 14 de 

Fevereiro de 2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 109354 Nr: 1722-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA OLIVEIRA DUTRA DOS 

SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, preenchidos os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos e, por consequência, HOMOLOGO por sentença o Inventário, com 

a proposição de partilha amigável, ressalvados erros, omissões e ou 

eventuais direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública, o que 

faço com arrimo no art. 1.791 do Código Civil c/c art. 654 da Lei 

Instrumentária Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em 

julgado, lavre-se o competente formal, atentando-se para o que dita o 

artigo 655 do CPC/15. Às providências. Expeça o necessário. Após, 

arquive-se. Sorriso/MT, 09 de Janeiro de 2017.Anderson CandiottoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114608 Nr: 6058-28.2014.811.0040

 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: ROSIVAL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CARNIEL DA SILVA, FRANCIELLA DE 

OLIVEIRA CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 114608

SENTENÇA

VISTO/AB

Trata-se de AÇÃO CÍVEL aviada entre as partes já qualificadas nos autos, 

sendo que o feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial 

não mais lhe é útil, adequado e/ou necessário.

Importante registrar que houve intimação da parte autora, para fins de 

prosseguimento ao feito (art. 465, § 1, CPC/15), contudo, houve 

transcurso do prazo sem qualquer manifestação.

Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber:

“No sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inércia da 

jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial o que fixa o objeto e o 

limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 2007.013906-5, rel. Des. Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC)

 Dispositivo

Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do CPC/15, 

julgo EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas processuais ut § 2.º 

do artigo 82 do CPC/15, salvo se previa e expressamente já lhe deferido 

as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.

Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

Publique esta decisun uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

PRIC, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49909 Nr: 304-81.2009.811.0040

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

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA, RUDIMAR HAACK, 

NILCE IVONE HAACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 49909VISTO/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.DISPOSITIVOEx 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, 09 de Janeiro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101775 Nr: 4672-94.2013.811.0040

 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): JOSÉ ROMEU TREVISOL, JOÃO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e devidamente amparado pelo artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Condenando a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.No caso de perfectibilização da triangularização processual, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, o 

qual fixo em 10 % do valor da causa, ut § 8º do artigo 85 do referido 

códex.Em todos os casos, devem ser observadas as disposições do 

artigo 12 da Lei nº 1060/50, se for a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita.Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes 

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.Não havendo 

irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado e promova 

o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 1316-91.2013.811.0040

 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: VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 98738SENTENÇA...DispositivoEx positis, INDEFIRO a 

petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição do feito e, 

consequentemente a extinção do processo, com fundamento nos artigos 

290 c/c o artigo 485, IV, ambos do CPC/2015.Sem condenação em 

custas.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C., providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.Sorriso/MT, 14 de Fevereiro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 4180-39.2012.811.0040

 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: CREONICE MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - 

OAB:886/2011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/ Código: 92535

Visto/AB

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CREONICE MOREIRA 

DOS ANJOS, em face da decisão proferida às fls. 131/132.

Alega a embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não analisou o 

pedido de alvará judicial para a escrituração do imóvel

 É o breve relato. Fundamento e decido.

 Prima facie, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os 

embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223).

 Não assiste razão a parte embargante.

Em que pese os argumentos da parte embargante, entendo que não há 

qualquer omissão na decisão embargada, vez que no caso em comento, 

não há como deferir a realização da escrituração do imóvel diante da 

existência de herdeiro incapaz, considerando inclusive, sua incapacidade 

para concordar com tal ato, devido à isso, fora nomeado curador especial 

para defender os direitos da menor.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos embargos e NÃO os provejo, mantendo a 

decisão às fls. 131/132 inalterada.

Intime o advogado das partes via DJE, e, sendo necessário e atuando no 

feito, intime por carta com AR o(s) Procurador(a) Público (CNGC) ou 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 2 de março de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166395 Nr: 1298-31.2017.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBSON LOPES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO POR ORA o pedido inicial de Verificação de 

Dependencia Toxicológica formulado pelo acusado/requerente ROBSON 

LOPES NUNES.Consigno que voltarei a analisar o presente pedido após o 

interrogatório do acusado/requerente ROBSON LOPES NUNES, na 

audiência de instrução e julgamento a ser designada em momento 

oportuno.Intimem-se e cientifiquem-se.Às Providências, cumpra-se. 

Sorriso - MT, em 2 de março de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz 

Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166374 Nr: 1287-02.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 
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OAB:16505-B

 INDEFIRO, por ora, o pedido de Liberdade Provisória formulado por 

ROBSON LOPES NUNES.Quanto à alegação de Verificação de 

Dependência Toxicológica, resta prejudicada, uma vez que fora decidido 

nos autos em apenso Código 166395.Intimem-se e cientifiquem-se.Às 

providências.Sorriso - MT, em 2 de março de 2017.Glauber Lingiardi 

Strachicini,Juiz Substituto, em Substituição Legal.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 135039 Nr: 7970-26.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINI & SANTINI LTDA - ME, VALMOR JOÃO 

SANTINI, JERSON LUIZ SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR VIANA LUCENA - 

OAB:OAB/MT 19417, WILLIAN JHONES SANTINI - OAB:17.924/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a reunião deste feito a Ação de Anulatória de Código 

136015.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de Abril de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135071 Nr: 7994-54.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA, SILVIO ANTONIO FÁVERO, RODRIGO LODI, NERI DI DOMENICO, 

AGENOR PANISSON LODI, CRISTIANO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 Diante do teor da certidão de fl. 55 e pedido de suspensão do feito pela 

Fazenda Pública à fl. 51, ante o parcelamento realizado entre as partes 

administrativamente, proceda-se com o desbloqueio dos valores 

penhorados via BACENJUD nos autos.

Sem prejuízo, suspendo o presente por 180 dias a contar da data do 

protocolo do requerimento.

Após o transcurso do prazo acima, intime-se a parte exequente mediante 

vista e entrega dos autos, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2017.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5852 Nr: 58-31.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMYLSON PENA DOS 

SANTOS - OAB:13782/PR

 Certifico que a carta de intimação de fls. 483, foi devolvida pelo Correio 

com informação de que “mudou-se” (fls. 492), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar o advogado 

da parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14269 Nr: 41-82.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELIZE DE MEDEIROS ROSA - 

OAB:2.961-MT, HAMILTON ROSA - OAB:4117-B, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153385 Nr: 2057-86.2013.811.0055

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

 PARTE AUTORA: LOURDESMAR RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TEIXEIRA, ROBERT 

ENGELBERTH DE ITIKAWA CARVALHO DE ANDRADE, ESPOLIO DE ROSA 

TAZUKO ITIKAWA HONDA, PATRICIA ITIKAWA HONDA, PATRICIA 

ITIKAWA HONDA, ESPOLIO DE ALBERTO AKIRA HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO DAL BOSCO ACAUAN - 

OAB:26153, MATHEUS BIAGGI M. DE MELHO - OAB:OAB/SP 349.296

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 240/259 é tempestiva. Em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, item 2.17.4, VI da CNGCJ e 

Provimento nº 056/2007-CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar o(s) advogado(s) da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178249 Nr: 20376-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 também 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 de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 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.

Nos termos da manifestação do "Parquet", INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, esclarecer por qual nome deseja ser chamada, haja 

vista as várias grafias citadas na exordial e nos documentos de fls. 17/32.

No mais, DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a equipe 

interdisciplinar do Juízo a fim de constatar as condições sociais, familiares 

e de trabalho em que a parte autora se encontra inserida, a ser realizado 

no prazo de 30 dias.

Com a manifestação da parte autora e a juntada do estudo psicossocial, 

AO MPE.

Após, CONCLUSOS para análise da necessidade de realização de 

audiência.

CIÊNCIA à DPE e ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141650 Nr: 1003-22.2012.811.0055

 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: ALEXANDRO FERREIRA ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122600 Nr: 1671-61.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, LAURI 

NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, ELENIR TERESINHA 

HOCHEIDT HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 Em que pese o substabelecimento juntado às fls. 255, certifico que 

compulsando os autos verifiquei qua as partes executadas: Tarcísio, 

Célia, Saldi e Elenir, não possuem procurador devidamente constituído nos 

autos. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar o advogado substabelecido, Fernando Henrique Sanches da Costa 

- OAB/MT: 12.989, para sanar a irregularidade, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240014 Nr: 7816-89.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT/15322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial a 

fim de que (a) indique o seu endereço eletrônico, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC e (b) atribua valor à causa, na forma do artigo 319, inciso 

V, 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.: 158087 Nr: 6681-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SENAREZI, POMPEU IMOBILIARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYANDRA PEREZ FANTE, SUELI MARQUES 

PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do contido à fl. 142 e à fl. 150, fora promovido o desbloqueio dos 

valores indicados à fl. 140 (R$ 9,01 e R$ 1.413,85), conforme documentos 

a seguir juntados.

Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240311 Nr: 8156-33.2017.811.0055

 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: TARCISIO HORN, SALDI HORN

 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:

 Posto isso, DEFIRO a liminar para que a parte requerida apresente os 

documentos indicados na exordial (fl. 06-verso) juntamente com a 

contestação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte requerente, nos termos do artigo 307 do 

CPC.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de abril de 2017, às 

13h00min, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 78 de 367



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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213708 Nr: 5038-83.2016.811.0055

 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: AMILTON DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE SOITO - 

OAB:114.089 RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 76 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, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222779 Nr: 12271-34.2016.811.0055

 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: MARCIANO XAVIER LAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 67 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, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228176 Nr: 16865-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 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 se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 87 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 500,00 

(Quinhentos Reais) a ser depositada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213709 Nr: 5040-53.2016.811.0055

 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: MARIA ISAURA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 69 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, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar 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 da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC; 

(b) atribuir o valor da causa, na forma do artigo 319, inciso V, do CPC e (c) 

indicar a sua opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

de mediação, na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC vigente, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123413 Nr: 2386-06.2010.811.0055

 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: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUINO SAVIO BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 220 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, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197788 Nr: 12981-88.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARCIA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FÁTIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:OAB/MT 16.261, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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, no prazo de quinze dias, manifestar acerca da petição 

de fls. 115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172081 Nr: 14031-86.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BARBOSA FERNANDES ME, SILVIO 
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BARBOSA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, mormente 

para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que não consta 

requerimento expresso na petição de fl. 132. No mais, a execução é 

promovida no interesse do credor, de modo que cabe a este indicar os 

bens que pretende ver penhorado ou, ainda, as diligências necessárias 

para tanto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149310 Nr: 9268-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HINAJARA OLIVEIRA LIMA, JEFERSON 

OLIVEIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, oportunidade 

em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Transcorrido "in albis" o prazo, INTIME-SE na forma do § 1º do art. 485 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129790 Nr: 8629-63.2010.811.0055

 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: ALDECIR PEDRO BOURSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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, no prazo de quinze dias, manifestar acerca da petição 

de fls. 382/384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197074 Nr: 12486-44.2015.811.0055

 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): MILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8895 Nr: 1539-87.1999.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que tange ao pleito de fls. 326/328, toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, o bloqueio dos cartões de crédito, em si, não tem qualquer 

vínculo com a pretensão em questão.

Vale dizer que a utilização, por si só, de tais cartões, não representa 

qualquer fraude à satisfação do crédito executado. A utilização desse 

instrumento não é representativo de fortuna.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de 

expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 326/328, no que se refere ao pleito 

de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada.

Por outro lado, consoante o disposto no artigo 782, § 3º, do CPC, DEFIRO o 

pedido para inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito.

Logo, OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito, como requerido à fl. 

328.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229990 Nr: 18463-80.2016.811.0055

 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: MARCOS ANTONIO BOMBARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 38 e à fl. 39, REDESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2017, às 13h30min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218124 Nr: 8432-98.2016.811.0055

 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: JOAO MIGUEL GUTIERREZ GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão por que 

CONFIRMO a liminar deferida às fls. 37/38 e DECLARO a inexistência da 

dívida discutida nos autos.Ainda, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 9.370,00, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO a parte demandada 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.De consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103481 Nr: 2281-97.2008.811.0055

 A Ç Ã 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: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 Vistos.

A decisão de fl. 382 nomeou a contadora Laura Michelle Marques da Silva 

para atuar como perita do Juízo.

Apresentada proposta de honorários pela perita no valor de R$ 3.000,00 

(fls. 385/387), a parte autora promoveu o depósito do valor requerido (fls. 

430/431).

Após, intimada para dar início aos trabalhos periciais, a “expert” 

quedou-se inerte (fl. 435).

Pois bem.

Diante da inércia certificada à fl. 435, DESTITUO Laura Michelle Marques 

da Silva, nomeada como perita à fl. 382.

Dessa feita, NOMEIO, em substituição, a empresa Real Brasil Consultoria e 

Perícias LTDA., podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, n. 

1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone 

(65) 3052-7636, e-mail contato@realbrasil.com.br, que deverá, no prazo 

de 05 dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia pelo 

valor que se encontra depositado nos autos (fls. 432).

Em caso de concordância, deverá a empresa nomeada apresentar o laudo 

pericial no prazo de 30 dias.

No mais, PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 373/374.

Por oportuno, INTIME-SE a perita ora destituída acerca do conteúdo da 

vertente decisão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161181 Nr: 11592-39.2013.811.0055

 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: RODRIGO DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÉIA OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT/15322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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.: 129819 Nr: 8659-98.2010.811.0055

 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): PAZETO RAMOS COMERCIO DE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 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.: 179294 Nr: 21352-75.2014.811.0055

 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: CLAUDIO CASARIN, JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO, 

RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO GARCIA CAMACHO 

- OAB:21453/SP, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Vistos.

A parte demandada, por meio da petição de fl. 149, informa que promove a 

juntada da prestação de contas objeto da vertente demanda e, por se 

tratar de documentos originais e sigilosos, que expõem a situação 

financeira da pessoa jurídica, requer “seja aplicada medida adequada e 

cabível para que apenas as partes e seus respectivos patronos tenham 

acesso aos autos e/ou a essa documentação.”

Pois bem.

Sobre o pleio formulado pela parte demandada, a CNGC/MT prevê:

“Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, 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”. 

(grifo nosso)

Dessa feita, considerando que os documentos revelam a situação 

financeira da empresa J F Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., 

por interpretação do citado artigo da CNGC/MT, DETERMINO o 

arquivamento dos documentos juntados às fls. 150/189 em pasta própria, 

devendo ser disponibilizada a sua consulta às partes e aos respectivos 

procuradores.

Por oportuno, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, dizer 

sobre os documentos juntados às fls. 150/189, bem como sobre aqueles 

elencados na certidão de fl. 191, disponíveis na Secretaria de Vara, na 

forma do artigo 550, § 2º, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241034 Nr: 9160-08.2017.811.0055

 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: BENEDITO ELEODORIO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA 

CRISTINA PINHEIRO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos dos documentos de fls. 14/15, DEFIRO a liminar 

para que a parte demandada disponibilize, imediatamente, o procedimento 

cirúrgico indicado (GASTROTOMIA), além de todos os demais tratamentos, 

exames e medicamentos que se fizerem necessários, comprovando nos 

autos. Dessa feita, caso não realizado no prazo assinalado, deixo, desde 

já, consignado que será procedido bloqueio de conta pública para 

possibilitar à paciente a aquisição do medicamento de que necessita na 

rede privada.Não obstante o cumprimento da determinação anterior, é 

palpável que o cumprimento da carta precatória na Comarca de Cuiabá/MT 

demandará considerável tempo, tempo esse de que não dispõe o paciente. 

Portanto, considerando o direito maior à vida, a presente contenda carece 

de uma solução eficaz, valendo-se dos meios de comunicação 

disponíveis. Com efeito, a Secretaria de Vara deverá, via telefone, 
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contatar o médico regulador responsável pelo cumprimento da ordem 

judicial, comunicando-o da vertente decisão, mormente sobre o bloqueio 

que se fará caso transcorrido “in albis” o prazo. Nesse contato, também 

deverá ser disponibilizada ao aludido médico cópia desta decisão e dos 

documentos que acompanham a exordial, de tudo certificado. No ponto, 

em caso de descumprimento da decisão, EXTRAIA-SE cópia do vertente 

feito, encaminhando ao Ministério Público para as providências criminais 

necessárias.De outra banda, CITE-SE na forma requerida.SERVE O 

PRESENTE COMO MANDADO. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à DPE.ÀS PROVIDÊNCIAS, 

valendo-se dos meios de comunicação à disposição, em razão da 

urgência revelada.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 1364-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

 Considerando que este Juízo realizou busca junto ao sistema on line 

Bacenjud, restando esta frutífera, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177788 Nr: 19914-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCG, ACSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente necessário se faz decretar a revelia do requerido, em razão 

de que mesmo estando devidamente citado deixou de apresentar 

contestação.

Assim, nos termos do artigo 7º da Lei nº 5478/68, decreto a revelia de 

Ricardo Augusto Guarnieri, acarretando, desta forma, a presunção de 

veracidade dos fatos arguidos na exordial.

Tal presunção assegura que o requerido deixa de prestar alimentos a 

requerente, a qual, segundo documentos de fl. 12 é sua filha.

Contudo, nos termos do artigo 345 inciso II, do CPC, por versar a causa 

sobre direitos indisponíveis a revelia não induz os efeitos mencionados no 

artigo 344 do mesmo código.

Assim, DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para a 

data de 24/05/2017, às 15h00min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216686 Nr: 7228-19.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCFF, AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

à fl. 52.

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 prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 

10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em 

nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, 

e a sua transferência para a conta indicada à fl. 13

Por fim, expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente, conforme requerido às fls. 25,34 e 52, depositando na conta 

bancária indicada à fl. 13.

 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 Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157282 Nr: 5902-29.2013.811.0055

 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: 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:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 79/83, a parte autora informa o 

pagamento integral do débito, requerendo a extinção do feito com 

consequente expedição do alvará de soltura em favor do executado.

Preceitua o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pela parte executada.

Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado José 

Fortunato de Oliveira Neto, inscrito no CPF sob nº. 739.524.191-68, 

devendo o mesmo ser posto em liberdade, desde que não se encontre 

preso por outro motivo.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176200 Nr: 18254-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GERSON CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA ELEUZA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 
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19/07/17, às 15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

 No mais, tendo em vista o requerimento retro, intime-se a equipe técnica 

do Juízo, na pessoa da psicóloga Valéria Clementina Martinazzo e 

assistente social, Ângela Raquel dos Santos, para que procedam com a 

realização de estudo psicossocial na residência da requerida, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169076 Nr: 9890-24.2014.811.0055

 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: EBDM, CS, CSM, JTDS, GSM, PAM, CDD, LSdM, JSDM, 

SS, SSDMDD, WS, GNFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para que realize audiência de conciliação no 

presente feito.

Na hipótese de não ser realizado acordo entre as partes, venham-me os 

autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178403 Nr: 20530-86.2014.811.0055

 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: REGINALDO DE MELO, JOSE EDMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA BENEDITA LARA DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, aporte 

aos autos certidão negativa de débitos fiscais da Fazenda Pública 

Estadual, em seguida, venham-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121413 Nr: 598-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRESIDENTE PRUDENTE-SP, SILVANA APARECIDA 

GASQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR PARRON - 

OAB:OAB/SP: 78108-A, Lindamir Mello Mendes - OAB:14789, 

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - OAB:7973-B/MT, RICARDO ALEX P. 

LIMA - OAB:161.508/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Vistos.

Cumpra-se designando hasta pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164843 Nr: 3053-50.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EX

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que cabe a parte proceder com a alteração do 

Contrato de Financiamento junto a Caixa Ecônomica Federal, apresentando 

para tanto cópia do Formal de Partilha e demais documentos pertinentes.

No mais, cumpra-se a Sra Gestora Judiciária com as determinações de fls. 

36.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195943 Nr: 11599-60.2015.811.0055

 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: EDST, EGDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que cabe a parte proceder com a alteração do 

Contrato de Financiamento junto a Caixa Ecônomica Federal, apresentando 

para tanto cópia do Formal de Partilha e demais documentos pertinentes.

No mais, cumpra-se a Sra Gestora Judiciária com as determinações de fls. 

36.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 1364-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico que intimo a advogada da parte autora dos termos da sentença a 

seguir transcrita: "Vistos. Conforme se depreende dos autos, as partes 

entabularam acordo às fls. 84/85, pugnando pela homologação e 

consequente extinção e arquivamento do feito. Deste modo, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 84/85 

celebrada nestes autos. 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. 

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento 

do valor bloqueado, depositando em conta corrente, nº 18847-6, agência 

1249-1, Banco Bradesco, de titularidade de Giselle Cristian Carpenedo. 

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 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 - 
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OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 14192-96.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARINEUCE ALVES SANTIAGO

PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SANTIAGO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 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 proposta por Marineuce Alves Santiago em face de 

Gilmar Alves Santiago. Narra a requerente que o interditado apresenta 

quadro clínico esquizofrenia há muito anos, sendo que em razão dos 

transtornos mentais fica invibializado de praticar os atos regulares da vida 

civil. Registra que o interditado encontra-se sob os cuidados de sua irmã, 

ora requerente, há vários anos, querendo apenas regularizar legalmente a 

situação, para cuidar melhor dos interesses do interditado. Desse modo, 

requer que seja declarada a interdição de Gilmar Alves Santiago, a fim de 

que seja nomeada a Sra. Marineuce Alves Santiago como curadora 

especial do mesmo. Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/22. 

Recebida a inicial, este juízo deferiu a liminar nomeando a requerente como 

curadora provisória do interditando (fls. 34). Em audiência foi realizada a 

entrevista do interditando (fls. 34/35). Relatório psicossocial aportado às 

fls. 53/56. Laudo médico pericial às fls. 57. Apresentação da contestação 

por intermédio da Defensoria Pública em favor do interditando (fl. 63). 

Parecer ministerial às 64/65, opinando favoravelmente a nomeação da 

requerente como curadora do interditando Gilmar Alves Santiago. Os 

autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

proposta por Marineuce Alves Santiago em face de Gilmar Alves Santiago, 

objetivando a declaração de interdição do requerido, nomeando a 

requerente como curadora. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) 

(destaque nosso) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o laudo médico de fl. 

17 afirma que o interditando é portador de transtorno mental crônico (CID 

10: F20.1), apresentando sintomas de embotamento afetivo, isolamento 

social, anedonia, insôna, hiporexia, alucinações auditivas e delírios 

persecutórios. Ademais, o relatório psicossocial de fls. 53/56, relata que o 

interditando foi diagnosticado com esquizofrenia, apresentando 

dificuldades com aprendizado, alucinações visuais e auditivas, bem como 

o laudo pericial de fl. 57 afirma que o interditando possui incapacidade 

absoluta. Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos autos 

demonstram que o interditando não possui condições de gerir os seus 

interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM 

DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL 

PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM 

CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apesar de o Juízo efetivamente não estar adstrito à 

conclusão do laudo pericial para julgar o pedido, a prova pericial, nos 

processos de interdição, revela-se de suma relevância e pertinência, 

considerando que é o expert que possui habilitação e conhecimentos 

técnicos adequados para efetuar o diagnóstico de enfermidades mentais , 

não podendo se ignorar que muitas das doenças psiquiátricas não são 

perceptíveis ao senso comum, por um leigo. No caso, mostra-se escorreita 

a sentença atacada, que julgou procedente o pedido, amparada na 

conclusão do laudo pericial psiquiátrico elaborado por perito psiquiatra do 

Departamento Médico Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual apontou 

que a requerida padece de Retardo Mental Moderado, patologia que a 

incapacita total e definitivamente para o exercício dos atos da vida civil - 

conclusão esta, aliás, que só veio a corroborar o laudo médico que 

instruiu a inicial, firmado por neurologista. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

19/11/2015) Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado. 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”. 

Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico 

(fl. 17), estudo psicossocial (fls. 53/56) e laudo pericial (fls. 57), que o 

interditando apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e a 

impede de gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a 

interdição do Sr. Gilmar Alves Santiago, é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO 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 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 
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anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha - Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157106 Nr: 5715-21.2013.811.0055

 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: IOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 5715-21.2013.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRONILDES OLGA BAUER

PARTE REQUERIDA: HARRY FREDERICO BAUER

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Liminar 

ajuizada por Ironildes Olga Bauer, requerendo a interdição de Harry 

Friederico Bauer. Alega em síntese que o interditando é portador de 

transtornos neurológicos (déficit cognitivo congênito) e hipoacusia 

auditiva, motivo pelo qual fica inviabilizado de praticar os atos da vida civil. 

Registra que atualmente o interditando encontra-se residindo com a Sra. 

Ivanilde Pereira Bauer, cunhada deste, a qual lhe presta os cuidados 

necessários, todavia, esta sofreu acidente de veículo encontrando-se 

impossibilitada de locomoção e, consequentemente de cuidar do 

interditando. Desse modo, requer que seja declarada a interdição de Harry 

Friederico Bauer, a fim de que seja nomeada a Sra. Ironildes Olga Bauer 

como curadora especial do mesmo. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 11/17. Recebida a inicial, este juízo deferiu a liminar nomeando a 

requerente como curadora provisória do interditando (fls. 18/18-verso). 

Em audiência foi realizada a entrevista do interditando (fls. 30/32). 

Relatório psicossocial aportado às fls. 33/35. Laudo médico pericial às fls. 

51/52 e 55/56. Apresentação da contestação por intermédio da Defensoria 

Pública em favor do interditando (fl. 60). Juntada de exame de insanidade 

mental às fls. 69/73. Parecer ministerial às 79/80, opinando favoravelmente 

a nomeação da requerente como curadora do interditando Harry Friederico 

Bauer. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Liminar ajuizada por 

Ironildes Olga Bauer, requerendo a interdição de Harry Friederico Bauer, 

objetivando a declaração de interdição do requerido, nomeando a 

requerente como curadora. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) 

(destaque nosso) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o laudo médico de fl. 

15 afirma que o interditando apresenta quadro de déficit cognitivo 

congênito, bem como dificuldade em compreender os comandos do exame 

neurológico. Ademais, o relatório psicossocial de fls. 33/35, relata que o 

interditando “tem problemas neurológicos e que durante muitos anos foi 

dependente de álcool”, bem como o laudo pericial informou que o 

interditando apresenta distúrbio de comportamento devido ao alcoolismo 

crônico com agressividade, insônia, alucinações audiovisuais e confusão 

mental com certa desorientação (fls. 51 e 55/56). Ainda consta nos autos 

exame de insanidade mental do interditando relatando que este apresenta 

retardo mental moderado (F71.0 – CID-10), sendo incapaz de entender o 

caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento (fls. 69/73). Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos 

autos demonstram que o interditando não possui condições de gerir os 

seus interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA 

COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL 

PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM 

CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apesar de o Juízo efetivamente não estar adstrito à 

conclusão do laudo pericial para julgar o pedido, a prova pericial, nos 

processos de interdição, revela-se de suma relevância e pertinência, 

considerando que é o expert que possui habilitação e conhecimentos 

técnicos adequados para efetuar o diagnóstico de enfermidades mentais , 

não podendo se ignorar que muitas das doenças psiquiátricas não são 

perceptíveis ao senso comum, por um leigo. No caso, mostra-se escorreita 

a sentença atacada, que julgou procedente o pedido, amparada na 

conclusão do laudo pericial psiquiátrico elaborado por perito psiquiatra do 

Departamento Médico Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual apontou 

que a requerida padece de Retardo Mental Moderado, patologia que a 

incapacita total e definitivamente para o exercício dos atos da vida civil - 

conclusão esta, aliás, que só veio a corroborar o laudo médico que 

instruiu a inicial, firmado por neurologista. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

19/11/2015) Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado. 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”. 

Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico 

(fl. 15), estudo psicossocial (fls. 33/35), laudo pericial (fls. fls. 51 e 55/56) 

e exame de insanidade mental (fls 69/73), que o interditando apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a interdição do Sr. Harry 

Friederico Bauer, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto isso, 
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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. Harry Friederico 

Bauer, 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. 

Ironildes Olga Bauer como curadora, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC. E por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. 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. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após 

o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

Eu, Kamila Tayane Padilha -Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181408 Nr: 23487-60.2014.811.0055

 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: NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDO

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 23487-60.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NILSON ANTONIO ANGOLA

PARTE REQUERIDA: SELVITA CARLOS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido e Tutela 

Antecipada proposta por Nilson Antonio Angola em face de Selvita Carlos 

de Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega 

em síntese que a interditanda encontra-se sob os cuidados do requerente 

há aproximadamente 15 (quinze) anos, ou seja, desde o diagnóstico de 

sua doença. A interditanda apresenta quadro clínico de “Criptococose 

Cerebral” (CID10 45.1), com posterior evolução para tumor cerebral, 

motivo pelo qual resultou sequelas neurológicas, com consequente 

incapacidade de locomoção, bem como ausência de discernimento para os 

atos da vida civil. Registra ainda que a interditanda apresenta privação 

dos sentidos e da locomoção, sendo alimentada por sonda, necessitando 

de terceiros para sua higienização, bem como para ministração de 

medicamentos. Desse modo, requer a interdição da Sra. Selvita Carlos de 

Oliveira, a fim de que seja nomeado o requerente como curador especial 

desta. Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/49. Recebida a inicial, 

este juízo deferiu a tutela antecipada nomeando o requerente como 

curador provisório da interditanda (fls. 50/51). Relatório psicossocial às 

fls. 55/58. Em audiência foi realizada a entrevista da interditanda (fls. 

61/63). Laudo pericial aportado à fl. 67. Parecer ministerial às fls. 74/77, 

manifestando favoralvelmente a decretação da interdição da Sra. Selvita 

Carlos de Oliveira, nomeando o requerente como seu curador especial. Os 

autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. fundamento. Decido. 

Cuida-se Ação de Interdição c/c Pedido e Tutela Antecipada proposta por 

Nilson Antonio Angola em face de Selvita Carlos de Oliveira, objetivando a 

interdição da requerida, bem como a nomeação do requerente como 

curador especial desta. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) 

(destaque nosso) No caso em tela, verfica-se que a interditanda não 

apresenta condições de reger os atos da vida civil, uma vez que o 

relatório médico de fl. 17 afirma que esta apresenta sequela neurológica 

de criptococose cerebral com posterior evolução com tumor cerebral, com 

incapacidade de locomoção e sem o discernimento para os atos da vida 

civil. Ademais, o relatório psicossocial de fls. 55/58, relata que a 

interditanda “necessita de cuidados diários, não fala, come por sonda, não 

se movimenta, apresenta-se em estado vegetativo após sequela de 

meningite”, bem como o laudo pericial de fl. 67 relata que a interditanda 

apresenta “incapacidade absoluta, sequelas de tumor cerebral, não fala, 

não ouve, não locomove”. Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos 

autos demonstram que a interditanda não possui condições de gerir os 

interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO - INTERDITANDA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA - 

ENFERMIDADE QUE A TORNA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ PARA OS 

ATOS DA VIDA CIVIL - CURATELA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

REFORMA DA SENTENÇA. O laudo pericial elaborado de modo 

fundamentado e lógico, por médico de confiança do Juízo, e que se atém 

às peculiaridades do caso, mostra-se de inegável valia para o 

reconhecimento da incapacidade do interditando. - Evidenciada a 

incapacidade absoluta da Ré/Apelada para reger sua pessoa e administrar 

seus bens, em razão da esquizofrenia que a acomete (art. 1.767, I, do 

CC/2002), mostra-se imperiosa a nomeação de curador para prestar-lhe 

assistência e preservar seus interesses. (TJ/MG – Apelação Cível 

10610120005752001, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, 

Julgado em: 25.08.2015) Com efeito, diante da comprovação das 
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necessidades especiais da interditanda nos autos, constato que a mesma 

deve ser interditada. 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”. Desse modo, verifico que o pedido contido 

na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio 

do relatório médico (fl. 17), estudo psicossocial (fls. 55/58) e laudo pericial 

(fl. 67) que a interditanda apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e a impede de gerenciar os seus interesses na vida civil, 

motivo pelo qual a interdição da Sra. Selvita Carlos de Oliveira, é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO 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 da Sra. Selvita Carlos de Oliveira, DECLARANDO-A 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 Sr. Nilson Antonio Angola como 

curador, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC. E por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. 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 pelo 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 da interditada. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha - Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 172178 Nr: 13795-37.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICVDS, LUZIA VARCONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR LUIZ DA SILVA, Filiação: 

Jeronimo Nunes da Silva e Maria da Conceição Pereira Silva, brasileiro(a), 

natural de Itaruma-MG, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta 

por Luzia Varconte, em face de Valdeir Luiz da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.Compulsando os autos, verifico que a 

exequente foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (fl.29).Contudo, a parte autora deixou 

transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação nos presentes 

autos.Assim, considerando o fato de que a requerente não manifestou 

seu interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, a extinção é medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do 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;Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, com as anotações de 

praxe, arquivem-se os autos.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, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 24 de fevereiro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 129089 Nr: 7954-03.2010.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICVDS, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR LUIZ DA SILVA, Filiação: 

Jeronimo Nunes da Silva e Maria da Conceição Pereira Silva, brasileiro(a), 

natural de Itaruma-MG, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta 

por Luzia Varconte, em face de Valdeir Luiz da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.Compulsando os autos, verifico que a 

exequente foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (fl. 70).Contudo, a parte autora deixou 

transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação nos presentes 

autos (fl. 75).Assim, considerando o fato de que a requerente não 

manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, a extinção é medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do 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;Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, com as anotações de 

praxe, arquivem-se os autos.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, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 24 de fevereiro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224464 Nr: 13744-55.2016.811.0055

 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: GDSCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
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 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 13744-55.2016.811.0055

 ESPÉCIE: 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: GREIZIELA DA SILVA CAMPOS ARRUDA e BENEDITO 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA

CITANDO(A, S): Benedito Conceição de Arruda, Cpf: 70166521140,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: : A REQUERENTE PROPÔS A PRESENTE AÇÃO NO 

DIA 16/08/2016, EXPONDO QUE AS PARTES CASARAM-SE SETEMBRO DE 

2005 E QUE SEPARARAM-SE EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTOS. 

RELATOU-SE AINDA QUE AS PARTES NÃO AMEALHARAM BENS 

DURANTE O MATRIMÔNIO. NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO MATRIMONIAL 

AS PARTES TIVERAM UMA QUATRO (4) FILHOS, FAZENDO-SE 

NECESSÁRIO QUE O REQUERIDO PAGUE AOS MESMOS PENSÃO 

ALIMENTÍCIA NO VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. AO 

FINAL FOI REQUERIDO: 1) SEJAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA SUA INTEGRALIDADE, EM RAZÃO DA 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE DEMANDANTE, NÃO TENDO A 

MÍNIMA CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS, 

DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME 

ART. 98 E 99, DO CPC; 2) A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS A 

SEREM PAGOS PELO REQUERIDO, EM FAVOR DOS FILHOS, NO VALOR 

DE R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS), QUE EQUIVALE A UM 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE; 3) SEJAM EFETUADAS BUSCAS NOS 

ORGÃOS CONVENIADOS COM O TJ/MT VISANDO OBTER O ENDEREÇO 

DO REQUERIDO, EIS QUE O MESMO FOI EMBORA DESTA CIDADE E NÃO 

ENTRA EM CONTATO COM A FAMÍLIA DESDE A SEPARAÇÃO (2013) E O 

ENDEREÇO CONSTANTE NA REDE INFOSEG É DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT. CASO AS BUSCAS FOSSEM INFRUTÍFERAS, PUGNOU SEJA O 

MESMO CITADO VIA EDITAL; 4) SEM PREJUÍZO DAS BUSCAS ACIMA E, 

VISANDO PROTEGER O DIREITO DOS MENORES, PUGNA SEJA OFICIADO 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE, PARA QUE INFORME SE 

O REQUERIDO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ALGUMA EMPRESA 

E, EM CASO POSITIVO, OS DADOS DA EMPRESA EMPREGADORA; 5) 

SEJA, AO FINAL, JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA FIM DE; 

a) DECRETAR O DIVORCIO DO CASAL, DETERMINANDO AINDA A 

AVERBAÇÃO DA DECISÃO NO ASSENTO DE CASAMENTO, INCLUSIVE 

NO QUE TANGE Á ALTERAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE, QUE 

ESCOLHEU VOLTAR A USAR O SOBRENOME DE SOLTEIRA; b) SEJA 

REGULARIZADA A GUARDA EM RELAÇÃO AOS FILHOS DAS PARTES; c) 

SEJAM FIXADOS ALIMENTOS DEFINITIVOS EM FAVOR DOS FILHOS, A 

SEREM PAGOS PELO REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 880,00 

(OITOCENTOS E OITENTA REAIS), EQUIVALE A UM SALARIO MINIMO 

VIGENTE; d) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO, A TITULO DE 

PENSÃO ALIMENTICIA AOS FILHOS, DE 13º SALARIO E 30% DOS 

VALORES POR ELE PERCEBIDOS NA CONDIÇÃO DE FÉRIAS E EVENTUAIS 

VERBAS RESCISORIAS; e) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO 

DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS DOS FILHOS, TAIS COMO 

DESPESAS MEDICAS, MEDICAMENTO, TRATAMENTO DENTARIO, 

UNIFORMES, E MATERIAL ESCOLAR; 6) A INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

DEFENSORIA PUBLICA PARA TODOS OS TERMOS E ATOS DO 

PROCESSO. FOI ATRIBUIDO O VALOR DA CAUSA DE R$ 10.560,00 (DEZ 

MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

 DESPACHO: Vistos.Tendo em vista cota ministerial retro, cite-se o 

requerido por 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.Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha - Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 148947 Nr: 8887-05.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDS, JZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR DOS SANTOS, Cpf: 

00281076162, Rg: 1545935-7, Filiação: Laura Muniz dos Santos e Cicero 

Paulino dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 559,80 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154395 Nr: 3031-26.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMP, FIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A própria parte exequente informa a quitação de parte do débito alimentar, 

bem como concorda com o pagamento parcelado do restante devido, 

conforme, inclusive, documento de fl. 78, de modo que a segregação do 

executado perdeu razão.

Posto isso, o executado ZENILTON MENDES PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

RG n. 20175213, Data de Nascimento: 19/09/1978, Filiação: Milton Mendes 

Pereira e Maria Denia de Jesus Pereira, deverá ser posto em liberdade, 

salvo se preso por outro motivo, servindo cópia desta decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA.

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido.

AO MPE.

 CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 8863-74.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGDSV, CNGV, IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diligencie-se a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento do ofício 

expedido à fl. 82.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219645 Nr: 9645-42.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUBIA DOS SANTOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes Embargos á execução, ante a tempestividade (CPC, 

art. 915).

Após, a embargada para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 920, inc. I).

Intime-se.

Às providência necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164118 Nr: 1755-23.2014.811.0055

 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: RENATO DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA FERREIRA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o inventariante é beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 60-verso.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226590 Nr: 15472-34.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:OAB/MT 

7.086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes Embargos á execução, ante a tempestividade (CPC, 

art. 915).

Após, a exequente para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 920, inc. I).

Intime-se.

Às providência necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228832 Nr: 17501-57.2016.811.0055

 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: LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação prestada pela parte autora em audiência de 

conciliação, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a 

citação do requerido no endereço informado na inicial.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168260 Nr: 8730-61.2014.811.0055

 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: DANIELE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:10917-A, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 168260.

 Vistos,

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, sendo estes 

referentes aos danos morais e honorários, no prazo de 15 dias, acrescido 

de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do 

art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Quanto à expedição do diploma, intime-se a parte requerida para cumprir 

a sentença. Caso não haja cumprimento no prazo assinalado, intime-se a 

parte exequente para apresentar nova memória de cálculo. Feito isto, 

intime-se para pagamento na forma do art. 523 do CPC.

 Em qualquer caso, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

fica desde já determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca 

de dinheiro, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de 

bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do 

artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de fevereiro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174303 Nr: 16304-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte executada seja citada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, devendo ser a mesma advertida de 

que o prazo para embargar é de 15 (quinze) dias, contados na forma do 

art. 231 do mesmo estatuto legal.Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada, 

sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, será intimado pessoalmente.Recaindo a penhora sobre bem imóvel 

ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, 
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salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 

842 do CPC).Não sendo a parte executada localizada para ser citada, 

deverá o Sr. Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).Frustradas 

as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.Findo o prazo 

do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 do CPC, 

convertendo-se o arresto em penhora em caso de não pagamento.Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.Ademais, em 

respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.Expeça-se o 

necessário.Tangará da Serra-MT, 02 de Março de 2017.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165028 Nr: 3402-53.2014.811.0055

 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: GUMERCINDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar o 

domínio do usucapiente sobre o bem imóvel descrito na inicial, sendo que a 

presente sentença servirá de título para o registro no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca. Sem custas (fls. 78). Sem honorários 

advocatícios em razão da ausência de contraditório.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se ao final, com as cautelas de estilo.P. R. I. C. 

Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2017.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 655-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, PAULA LAUDISSI - OAB:228728/SP, WESLEY 

LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 24828.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, juntar documentos 

que comprovem a existência do crédito mencionado às fls. 291, bem como 

a sua natureza, uma vez que os créditos de natureza salarial são 

impenhoráveis, sob pena de indeferimento do pedido de fls. 291.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

 Vistos,

 Determinada a realização do arresto on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194776 Nr: 10700-62.2015.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 194776.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151301 Nr: 11431-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Autos nº: 151301.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 
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execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5252 Nr: 1824-17.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da correspondência de fl. 229 

com diligência infrutífera, intimo a parte exequente para informar o novo 

endereço do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5252 Nr: 1824-17.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERON RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da correspondência de fl. 254 

com diligência infrutífera, intimo a parte exequente para informar o 

endereço completo do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175172 Nr: 17142-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 175172.

Vistos,

Defiro o pedido retro formulado (fls. 47).

Intime-se a executada para trazer aos autos as informações solicitadas 

pela parte exequente, sob pena de multa no valor de 10% sobre o 

montante atualizado da dívida, sendo que assim o faço na forma do 

parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231839 Nr: 20694-80.2016.811.0055

 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: ROZIEL GOMES CAETANO, MARLETE SOERENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, R. P. DE 

OLIVEIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, KLEITON 

ARAUJO DE CARVALHO - OAB:12842/MT, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAUJO DE 

CARVALHO - OAB:12842/MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Autos nº: 231839.

 Natureza: Obrigação de fazer c.c. indenização.

 Requerentes: Roziel Gomes Caetano e Marlete Soerensen.

 Requeridos: Danilo R. F. Moraes e R. P. Oliveira EIRELE-ME.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos 

materiais, morais e pedido de tutela provisória ajuizada por Roziel Gomes 

Caetano e Marlete Soerensen em face de Danilo Roberto Freire Moraes e 

R. P. Oliveira EIRELE-ME, todos já qualificados nos autos.

 As partes às fls. 99/101 compareceram aos autos informando a 

pactuação de acordo e pugnaram por sua homologação.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas e honorários, conforme acordado.

Cancelo a audiência designada para o dia 21/03/2017.

Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 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: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA ARAUJO 

OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por agora postergo a análise do pedido liminar. Nos 

termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2017, às 15h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual. Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).Cite-se e intime-se a 

parte requerida, advertindo-a que o prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado de acordo com a regra dos incisos I, II e III do art. 

335 do Código de Processo Civil, conforme o caso.Registro que as partes 

devem ser cientificadas que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

sendo certo que a ausência injustificada será considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art. 334, § 8º, do CPC. Não obtida a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes na audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, 

iniciar-se-á o prazo para contestação. Quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme art. 344 do CPC. Na hipótese de a parte requerida alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 
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respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 1º de março de 2017.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210440 Nr: 2417-16.2016.811.0055

 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: TIAGO NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 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: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus Advogados para desconsiderar a certidão de fls. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173846 Nr: 15614-09.2014.811.0055

 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: SOELI NATALINA FRANCISCO COURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Terceiro Tabelionato 

de Notas e Protestos de Bauru/SP, para dar baixa ao protesto, haja vista o 

acordo entabulado entre as partes.Outrossim, considerando que a parte 

requerida não efetuou a baixa da inscrição dos órgãos de proteção, 

descumprindo o acordo, determino o pagamento do montante de R$ 

5.000,00, referente ao valor limite de multa diária.Desta forma, nos termos 

dos artigos 536, § 1º, e 537, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, 

desde já determino que a parte devedora seja intimada para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a 

intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo 

Civil.Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 

20% (vinte por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já determinada a 

utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.Sendo esta inexitosa, fica a 

parte exequente desde já advertida de que o processo será suspenso por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 

ano sem indicação precisa de bens, determino desde já o arquivamento do 

feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Às providências.Tangará da 

Serra-MT, 1º de março de 2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158040 Nr: 6636-77.2013.811.0055

 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: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. STORARI SERVIÇOS EPP

 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: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 158040.Vistos,Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais, morais e estéticos ajuizada por André Luiz Oliveira de Almeida 

em desfavor de O. Storari Serviços – EPP (Zem Produções), ambos 

devidamente qualificados nos autos.Alega o autor que no dia 08/12/2012 

foi vítima de acidente no Parque de Exposições desta cidade, pouco antes 

de um show nacional com o cantor Cristiano Araújo, evento este 

produzido pela empresa ré, onde perdeu 80% de uma das falanges. Pelo 

exposto, requereu o autor na inicial a reparação, totalizando o valor de R$ 

476.634,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos e trinta e 

quatro reais).A empresa requerida apresentou contestação às fls. 55/72 

pugnando pela improcedência dos pedidos formulados e instruindo os 

autos com a documentação de fls. 73/108, sendo a defesa impugnada às 

fls. 110/122 pela parte autora.Determinada a especificação de provas, a 

parte autora pugnou pela produção de prova oral e pericial e a empresa ré 

por provas oral e documental.Manifestando-se as partes acerca do laudo, 

o autor concordou com seus termos e a empresa ré sustentou a nulidade 

da perícia por suspeição/impedimento do perito, tendo tal alegação sido 

afastada pela decisão de fls. 179.Às fls. 181/182 as partes insistiram na 

produção de prova oral.É o necessário à análise e decisão.Neste cenário, 

diante dos petitórios de fls. 181/182, entendo que devo prosseguir com a 

fase probatória, facultando agora a produção de prova oral.Registro que 

os pontos controvertidos são os seguintes: a) existência de dano e a 

extensão deste; b) existência e extensão de culpa da parte requerida; c) 

nexo de causalidade.Assim, para produção da prova oral designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 2017, às 

15:30 horas.Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para 

as disposições do novo CPC. Tangará da Serra-MT, 1º de março de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111783 Nr: 1990-63.2009.811.0055

 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 MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD RIO DE JANEIRO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, BROOKFIELD SÃO PAULO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, LUIZ ANTONIO DA GAMA E SILVA 

NETO - OAB:216.068-SP, MARCELO MORALES DE ABREU SAMPAIO - 

OAB:293.438-SP

 Autos nº: 111783. Vistos, Luiz Mariano Bridi e Ledi Figueiredo Bridi 

interpuseram embargos de declaração contra a sentença de fls. 409/414, 

alegando ter havido contradição na condenação dos honorários de 

sucumbência. É o necessário à análise e decisão. Conheço dos embargos 

eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo artigo 1.023 do Código 

de Processo Civil. Sendo assim, somente os pedidos I e II foram acolhidos, 

não havendo que se falar em sucumbência recíproca. Por outro lado, os 

honorários advocatícios foram arbitrados com base no § 8º, do art. 85 do 

Código de Processo Civil, de modo que é possível o juiz fixar o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, levando em consideração o caso 

concreto à luz dos preceitos constantes nos incisos do § 2º do referido 

preceito legal. Portanto, a sentença embargada encontra-se 

satisfatoriamente fundamentada, com a exposição das razões de meu 

convencimento, não havendo contradição conforme alegou a parte 

embargada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 

409/414, por inexistir os vícios apontados pela parte embargante. 

Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 01º de março de 2017. Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150549 Nr: 10623-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE FERNANDES PARENTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 150549.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 102680 Nr: 1517-14.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGESAN CONSTRUÇAO E CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 102680.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita busca via BACENJUD, devendo ser 

destacado que a penhora sobre dinheiro é preferencial sobre qualquer 

outra.

 Sendo esta inexitosa, também defiro desde já busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211795 Nr: 3453-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 150279.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Procedo o bloqueio de valores, conforme cálculo anexo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135156 Nr: 5303-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE MARTINS BUENO, POLAR 

COMERCIO C LTDA-ME, FRANCIELE MARTINS BUENO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135156.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 158, tendo em vista que os documentos de fls. 

159/169 não comprovam de forma contundente a ocorrência da sucessão 

empresarial apta a ensejar fraude contra credores, de modo que não é 

realizar constrições em patrimônio de terceiros não legítimos. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

SUCESSÃO EMPRESARIAL - FRAUDE CONTRA CREDORES - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Ausentes alegações e provas 

contundentes de que haveria sucessão empresarial apta a ensejar fraude 

contra credores, incabível a inclusão de terceiro no pólo passivo, sob 

pena de patrimônio estranho à lide sofrer constrições, o que não se pode 

conceber. - Recurso provido. Decisão reformada.” (TJ-MG - AI: 

10145020018290002 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 

27/08/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

06/09/2013)

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

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

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152070 Nr: 680-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152070.

 Vistos,

 Considerando que a parte executada Nextel Telecomunicações Ltda foi 
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revel na fase de conhecimento, os efeitos da revelia também se estende a 

fase executiva, razão pela qual o feito deve prosseguir independente de 

sua intimação.

 Assim, tendo transcorrido o prazo de 15 dias da publicação da sentença, 

sem que a parte executada tenha efetuado o pagamento da condenação, 

defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o credor 

diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro 

prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215495.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141518 Nr: 862-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141518.

 Vistos em correição permanente,

 Melhor compulsando os autos, verifico que a parte executada foi citada 

por edital (fls. 79/82), contudo, quedou-se inerte (fls. 83), tendo o feito 

prosseguido sem que fosse nomeado curador especial ao executado, 

conforme estabelece a súmula 196 do STJ: “Ao executado que, citado por 

edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos”.

 Assim, chamo o feito à ordem para decretar a revelia do executado e lhe 

nomear a Defensoria Pública como curadora especial, com fundamento no 

art. 72, II, do Código de Processo Civil e Súmula n.º 196 do STJ.

 Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento da 

nomeação e adoção das medidas necessárias.

 Independente da determinação acima, procedo busca do endereço da 

parte executada junto ao Bacenjud.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49408 Nr: 4479-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON JOSE EIDT, NILVO ILDEFONSO BULIGON 

ROCHA, LUIZ BENETTI, JOSÉ TURATI, ANTONIO GALEGO, Ido Egon 

Driemeyer, IVANEZ GARBUGIO, ERCIO DUARTE, VALCIR LUIZ CARRA, 

DARCI PASQUALLI, OLIVIO ZANOTTO, JOSE DIRCEU RIGUETTO, 

PERGENTINO JOSE FEDRIGO, PAULO MILTON RIGHETTO, SELVINO 

MENEGOTO, LUCAS ALVES, SAUL VERAS BOFF, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, DIMAS 

ANTONIO LORENZON, ZULMIR SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, EDSON ANGELIERO - OAB:32615/RS, MANOEL 

BATISTA DOS SANTOS NETO - Estagiário - OAB:10482-E MT, ROBSON 

LUIZ ECKHARDT - OAB:47807/RS, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Autos nº: 49408.

 Vistos,

 Inicialmente, indefiro o pedido de penhora on line via BACENJUD referente 

ao valor da correção monetária apurada entre a data do bloqueio nas 

contas dos executados e a data da transferência para a conta única.

 Isso porque, não houve qualquer interferência dos executados na demora 

da transferência dos valores, não podendo estes responder pela falta de 

diligência da parte exequente ou eventual inércia do Judiciário.

 Por fim, defiro o pedido de penhora via BACENJUD nas contas dos 

executados que restaram inexitosos anteriormente, sendo desnecessário 

o credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124050 Nr: 3042-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AMICUCCI, SANDRA ELENE DE DEUS 

AMICUCCI, Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte executada (Municipio de 

Tangara da Serra) opor embargos e/ou impugnar o presente pedido de 

Cumprimento de Sentença. Certifico ainda que o executado Estado de 

Mato Grosso manifestou-se no prazo legal. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se 

sobre referida defesa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124501 Nr: 3492-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA ALMEIDA, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca do comprovante de depósito judicial de fls. 116, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 62213 Nr: 3745-93.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3745-93.2007 (Cód. 62213)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Na sequência, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos autos para, 

querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 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.: 143353 Nr: 2857-51.2012.811.0055

 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: SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2857-51.2012 (Cód. 143353)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Na sequência, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos autos para, 

querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 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.: 132784 Nr: 2673-32.2011.811.0055

 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: SIDINEI LIRA

 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: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, decorreu o prazo legal para os requeridos informarem 

acerca do cumprimento da determinação de fl.294. Assim, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229197 Nr: 17829-84.2016.811.0055

 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): LEIDIANE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:MT0022131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição nos 

sentido de proceder ao desentranhamento do mandado acostado as fls. 

224/27, para fins de ser cumprido no seguinte endereço: RUA TREZE A, 

989, BAIRRO VILA HORIZONTE, NESTA CIDADE, CONFORME PETIÇÃO DA 

PARTE AUTORA DE FLS. 36..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR 

NOS AUTOS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO, COM URGENCIA 

POR TRATAR DE PROCESSO DA META 02 CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219043 Nr: 9160-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

 Considerando-se a inviabilidade de homologação do acordo sem a 

comprovação da capacidade postulatória dos patronos que subscrevem 

em nome da executada e o teor da certidão de fl. 29, intime-se 

pessoalmente a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos documentação hábil para a homologação da transação ou, caso 

não disponha da documentação necessária e nem interesse no 

prosseguimento do feito, pugne expressamente pela desistência, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222791 Nr: 12283-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITES ARAUJO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Indefiro o pedido retro, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de 

suspensão previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil.

Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para promover as 

diligências necessárias para obtenção da certidão de óbito do executado, 

consignando-se que, após apresentada a certidão de óbito, nada obsta do 

exequente requerer a suspensão do processo para localização dos 

herdeiros.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221347 Nr: 11167-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERLY CATARINA CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16.828/OAB/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A em face de Ederly Catarina Caceres Ribas.

Em manifestação de fls. 35/36, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Assim, com fundamento no artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do 

Código de Processo Civil, homologo o acordo entabulado entre as partes 

julgo extinto o processo.

Honorários advocatícios e custas remanescentes pela requerida, 

conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais.

Cumpra-se. Intimem-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144221 Nr: 3835-28.2012.811.0055

 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: RAIMUNDO PINHEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Vistos,Cuida-se de ação revisional movida por Raimundo Pinheiro Nunes 

em desfavor de Bando Bradesco Financiamento S/A, ambos qualificados 

no encarte processual.À fl. 210/2015, postula do autor pela extinção da 

ação em razão da renegociação e reparcelamento do débito objeto dos 

autos.Instado, o requerido manifestou concordância com o arquivamento 

do feito (fl. 221).Após, os autos vieram-me conclusos.É o relato 

necessário.Fundamento e decido.Inicialmente, com a Sistemática do 

Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acordão” (art. 12, CPC).Todavia, excetuam-se à regra os 

processos que se atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de 

Processo Civil:I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias 

de acordo ou de improcedência liminar do pedido;II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos;III - o julgamento de recursos repetitivos ou de 

incidente de resolução de demandas repetitivas;IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932;V - o julgamento de embargos de 

declaração;VI - o julgamento de agravo interno;VII - as preferências legais 

e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;VIII - os 

processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência 

penal;IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida 

por decisão fundamentada. (Grifo nosso)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.Outrossim, ante a aquiescência do 

requerido, defiro o levantamento de alvará dos valores depositados junto 

aos autos.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188621 Nr: 5514-58.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ZANCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BASILE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Mariza Zancheta, em 

face da sentença de fls. 192-193, reputando que a mesma fora 

contraditória e omissa na medida em que a sentença reconhece não haver 

provas suficientes aptas às alegações da Embargante.

Os embargos foram interpostos tempestivamente às fls. 195-201, com 

impugnação pelo embargado às fls. 203-206.

 É o necessário. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, art. 1022 e incisos).

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios visto que a 

sentença foi clara e expressa ao reconhecer pela ausência de provas 

para acolhimento do pedido da embargante e não ausência de provas que 

dificulte o julgamento da ação e que eventualmente possa trazer injustiça 

às partes.

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão 

objeto dos presentes embargos e sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, por certo que a parte 

pretende, na verdade, rediscutir a demanda, como base na interpretação 

que entende correta dos elementos probatórios existentes nos autos, o 

que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Após nada mais sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e cautelas legais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 227175 Nr: 16049-12.2016.811.0055

 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: MARIA ODELITA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Oficie-se ao Banco Santander desta Comarca, solicitando extratos 

referente aos meses de maio, junho e julho do ano de 2016 da(s) conta(s) 

bancária(s) existentes em nome do de cujus Israel Fagundes Vieira.

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS, solicitando informações acerca de 

existência de recursos financeiros em nome do de cujus Israel Fagundes 

Vieira.

Outrossim, forte no princípio da cooperação, realizo consulto perante o 

sistema Bacenjud para localização de eventuais recursos financeiros 

deixados pelo falecido junto à instituições financeiras.

Com a realização das diligências, vistas a Defensoria Pública e, após, 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4385 Nr: 191-05.1997.811.0055

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

 PARTE AUTORA: DECIOLANDIA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson alves de Brito, ESPOLIO DE ANA 

APARECIDA JOSE DE BRITO, DENERVAL PINGO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARRONI - 

OAB:23.657/PR, JULIANA DA SILVA BRITO - OAB:171.936-SP

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Gerson Alves de Brito 

e Espolio de Anna Aparecida José de Brito, em face da decisão de fl.452, 

por entender que a mesma apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 472), com 

apresentação de contrarrazões às fls. 474/477.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, isto 

porque não há omissão na decisão em análise.

Outrossim, cumpre consignar que apesar da interposição de Agravo de 

Instrumento pela parte requerida, o Tribunal de Justiça não lhe atribuiu 

efeito suspensivo, prosseguindo a execução em seus ulteriores termos.

Ademais, em ocasião de julgamento do recurso, o tribunal ad quem não 

conheceu do recurso, haja vista a intempestividade de sua interposição.

Ante o exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.

Sem prejuízo das deliberações supra, indefiro o pedido de aplicação da 

multa preconizada no parágrafo único do artigo 774 do Código de 

Processo Civil, pleiteada pela exequente à fl. 477, porquanto não é 

possível vislumbrar na conduta dos executados oposição maliciosa em 

desfavor da execução capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade 

da Justiça.

 Por fim, indefiro, por ora, o pedido de aditamento da carta precatória de 

fls. 467/470.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

relação de empresas para fins de cumprimento da diligência requerida no 

item “2” de fl. 468.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 6895-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA ME, APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, EUZEBIO HELIO 

BONIFARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO 

- OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 Vistos,

Remetam-se os autos ao Conatdor para apuração do saldo remenascente 

do débito, devendo observar os termos fixados na revisional, amortizando 

o débito na data de cada um dos depósitos realizados pelo executado, nos 

autos em apenso.

Oportunize-se, a manifestação das partes e então conclusos para o 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 4805-33.2009.811.0055

 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: IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO - 

OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACIR SCARTEZINI - OAB:, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu 

Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento.Considerando-se que a ausência das condições da ação 

decorreram da conduta do autor, visto que em relação ao primeiro contrato 

aventou duas ações para a apreciação da mesma matéria e no que tange 

ao segundo contrato, reconheceu a sua regularidade, de rigor a sua 

condenação no que tange as verbas sucumbências.Assim, condeno o 

autor ao pagamento de custas e honorários ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais 

encargos ante a gratuidade ora deferida, visto que pleiteada na inicial, não 

impugnada, sendo certa a inexistência nos autos de elemento que 

justifiquem o indeferimento do pleito.Certificado o transito em julgado e 

realizados os levantamentos necessários dos valores depositados nestes 

autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 24 de fevereiro de 2017Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102752 Nr: 1560-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:11657, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, ELOIZA BARBOSA 

BONIFACIO - OAB:11299

 Vistos,

Considerando-se que há muito a ação de Busca Apreensão já foi 

convertida em Ação de Depósito que já foi inclusive objeto de sentença 

que fixou a condenação em valor liquido e certo, encontrando-se o feito 

em fase de cumprimento da mesma, inviável o acolhimento do plieto de fls. 

214.

Assim, intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis ou 

diligências diversas das que já realizadas nos autos no prazo de 60 dias, 
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sob pena do feito permanecer suspenso pelo prazo de 1 ano.

Certificado o decurso do prazo de 1 ano, remetam-se os autos ao arquivo, 

sem suspensão do lapso prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Atente-se o cartório quanto ao contraditório, intimando-se a parte contrária 

do pedido apresentado a fls. 654.

Não sendo apresentada manifestação pela executda, aguarde-se até o 

julgamento definitivo do agrova, qaunto a decisão que indeferiu o 

cumprimento de sentença atinente ao preceito cominatório.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Única Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 156873 Nr: 5491-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FABIANO SOARES DE LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Vítima: Adelar Knob, Rg: 1172757-8 SSP MT Filiação: Erico 

Aloisio Knob e Irene Fusieger Knob, data de nascimento: 15/03/1973, 

brasileiro(a), natural de Prancheta-PR, convivente, trabalhador braçal, 

Endereço: Rua Aguia - Setor 05 Qd10 Lote 35, Bairro: Alto da Boa Vista, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Vítima: Edna Silva dos Santos Filiação: João Amancio dos Santos e Alcina 

da Silva Santos, data de nascimento: 14/07/1972, brasileiro(a), natural de 

Barra do bugres-MT, viuvo(a), comerciante, Endereço: Rua 34 Nº 503-E, 

Bairro: Jardim do Sul, Cidade: Tangará da Serra-MT

Vítima: Edna Silva dos Santos Filiação: João Amancio dos Santos e Alcina 

da Silva Santos, data de nascimento: 14/07/1972, brasileiro(a), natural de 

Barra do bugres-MT, viuvo(a), comerciante, Endereço: Rua 34 Nº 503-E, 

Bairro: Jardim do Sul, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME O 

NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VLAOR DE 

R$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS) QUE FORA ROUBADO DE SEU 

ESTABELECIMENTO PELO INDICIADO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº 5491-83.2013.811.0055 – 156873

Vistos.

Tendo em vista que possui objetos a serem restituídos, conforme o auto 

de apreensão de fls. 14, quais sejam: 02 celulares da marca Nokia e 01 

celular da marca Iphone, DETERMINO a intimação das vítimas Edna Silva 

dos Santos, Elizabete Suriano e Ana Patrícia Castro Miranda, para que no 

prazo de 05 dias comprove a posse dos bens.

 No mesmo passo, INTIME-SE a vítima Edna Silva dos Santos, para que no 

prazo de 05 dias informe o número da conta bancária para transferência 

do valor de R$32,00 (trinta e dois reais) que fora roubado de seu 

estabelecimento pelo indiciado.

Consigno, que não sendo as mesmas localizadas, intime-se via edital, no 

prazo de 15 dias.

 Escoando o prazo do edital, em consonância com o item 7.20.7 da CNGC, 

comunique-se ao Juiz Diretor do Foro para que proceda a respectiva 

destruição dos aparelhos celulares e em relação ao dinheiro, a perda do 

aludido valor.

Após, ao arquivo observadas as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Tangará da Serra, 08 de abril de 2014.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30970 Nr: 4699-13.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fl. 124 e promovo neste ato diligências junto ao SIEL 

(TRE-MT), para localização de seu endereço atualizado do executado.

 Considerando o resultado da pesquisa, DEFIRO a penhora de bens do 

executado, a fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens 

quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados.

Sobre a penhora de bens na residência do executado, o entendimento do 

FONAJE, Enunciado 14: Os bens que guarnecem a residência do devedor, 

desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis.

Assim sendo, EXPEÇA-SE carta precatória de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora de 

bens pessoais e/ou que guarnecem a residência do executado, devendo, 

ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, ocasião na qual poderá o executado ofertar embargos. Caso 

não apresentados, poderá o credor desde logo se manifestar acerca de 

uma das hipóteses previstas no art. 53 da Lei nº 9.099/95.

Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, caso em que não 

haverá necessidade de designação de audiência conciliatória, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem prejuízo da determinação supra, CUMPRA-SE NA INTEGRA a decisão 

de fl. 121.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 3959-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Defiro o pedido de fls. 115.

Analisando o extrato de fls. 111, verifica-se que sobre o bem já pende 

restrição por alienação fiduciária.

Por essa razão, não é possível a penhora sobre o bem em si, tendo em 

vista que a propriedade do bem não é do executado, mas do credor 

fiduciário.

 A penhora pode recair apenas sobre os direitos relativos ao bem.
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Assim sendo, a rigor, a própria inserção da restrição foi indevida, em 

razão do que dispõe o art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969.

Intime-se o exequente para que se manifeste, em 10 dias, requerendo o 

que entender cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30549 Nr: 3819-21.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVTON AURÉLIO LOPES, J. J. VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 VISTOS.

Defiro o requerimento formulado às fls. 194.

Expeça-se carta precatória no endereço informado às fls. 194, a fim de 

proceder a avaliação dos bens penhorados às fls. 163/166, conforme 

determinado na decisão de fls. 178.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pretende o exequente a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano para 

que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do executado.

O prazo requerido é muito extenso, afrontando os princípios norteadores 

do Juizado Especial, em especial os princípios da efetividade e da 

celeridade.

 Além disso, trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, de 

forma que os autos podem perfeitamente serem encaminhados ao arquivo 

enquanto a parte tenta localizar bens, sendo desarquivados 

posteriormente a pedido do interessado.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de suspensão do processo, porém pelo 

prazo máximo de 60 dias, findo o qual deverá a parte exequente se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao 

regular prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia.

 Caso haja manifestação, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 1188-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELA APARECIDA DAL SOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA FERREIRA BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo.Por outro lado, o executado deve 

responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento 

e de sua família, de modo que a execução, ex vi legis, deve ser procedida 

de maneira que menos lhe seja gravosa. A impenhorabilidade prevista no 

art. 833, IV, do CPC de 2015, em nosso sentir, abrange tão-somente o 

salário pago mensalmente ao devedor destinado ao seu sustento e da sua 

família. Assim, o limite de 30% sobre o salário do devedor pode ser 

penhorado, ainda mais no caso como o em apreço, em que o valor 

bloqueado ser insuficiente para o pagamento do crédito exeqüendo.

(...).Com tais considerações, DEFIRO o requerimento do evento 103.1, 

determinando a expedição de ofício ao empregador da executada para 

que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo.Após, alcançando os depósitos o 

valor executado, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95).Junte-se cópia do termo de penhora on-line.Caso não a 

diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.Sem 

prejuízo da determinação supra, encaminhem-se os autos ao contador 

judicial para efetuar cálculo atualizado do débito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 3090-87.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLYNGTON TAYLOR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENA PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a 

fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora de bens, 

inclusive na residência do executado, devendo, ainda, discriminar todos 

os bens existentes ali existentes.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 

3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não haja composição amigável, o executado 

poderá ofertar embargos à execução em audiência.Se não forem 

ofertados embargos, poderá o credor desde logo exercer o direito de 

opção descrito no dispositivo em comento. Caso a diligência de penhora 

de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30288 Nr: 2868-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 348/349.

Cumpra-se na forma requerida. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 108482 Nr: 7164-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GERMANO ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAIR CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007

 Vistos.

Defiro o pedido para levantamento dos valores depositados nos autos.

 Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores.

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento.

Com o levantamento, deverá o exequente se manifestar no prazo de 10 
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dias.

Caso nada mais seja requerido, com o que presumir-se-á o integral 

adimplemento da obrigação contida no pacto, tornem os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 4088-46.2012.811.0045

 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: GILBERTO MARZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que o mandado seja encaminhado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, que deverá 

ser depositado na conta corrente 333.600-X, ag. 3196-8, Banco do Brasil, 

CNPJ 02.541.328/0001-40, mediante juntada do comprovante original nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117250 Nr: 7964-04.2015.811.0045

 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: ALESSANDRA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEÍCULOS 

LTDA-ME, SINOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT, 

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - OAB:13297/MT

 CÓDIGO: 117250.

Vistos.

I. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, arguida pela ré 

Lucas Comércio de Peças, sob o argumento de que nunca teria se furtado 

em resolver o problema, verifico que a tese se confunde diretamente com 

o mérito, e será analisada por ocasião da sentença.

II. Afasto, por ora, a tese de ilegitimidade passiva arguida pela ré 

Sinopeças/Retífica de Motores Rio Verde – Ltda., pois ao contrário do que 

afirma em sua defesa, o suposto “terceiro” indicado na nota de fl. 16 é 

justamente o esposo da autora (vide indicação de fl. 73).

III. Em outro giro, denota-se que não existem outras questões preliminares 

a serem analisadas, tampouco nulidades a serem pronunciadas, de modo 

que passo à fase instrutória do feito.

IV. Destaco que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão 

pela qual fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) O 

fato de a autora ter autorizado, pessoalmente ou por terceira pessoa, a 

retirada do cabeçote na oficina mecânica Lufrivel para retificação na 

empresa ré Sinopeças/Retífica de Motores Rio Verde - LTda; b) o fato de 

ter havido a troca do cabeçote sem a devida necessidade por parte da 

mecânica lufrivel ou se esta se deu de forma necessária; c) o fato de a 

autora, pessoalmente ou por terceira pessoa, ter anuído com a troca do 

cabeçote; d) o fato de a ré Lufrivel ter oferecido a substituição do 

cabeçote novo pelo antigo (devolução da peça), mediante pagamento de 

serviço e o fato de esta cobrança ser justa e de a autora ter se negado 

em aceitá-la; e) o fato de a retifica Sinopeças/Retífica de Motores Rio 

Verde – Ltda ser parte ilegítima; f) o fato de ter havido danos materiais e a 

presença de provas neste sentido; g) o fato de a autora ter sofrido danos 

morais e a sua exata quantificação.

V. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação, remetendo-o à fase 

instrutória.

 VI. A autora pugnou pela produção de prova testemunhal (fl. 76); a 

primeira ré pugnou pelo depoimento pessoal da autora e de seu esposo, 

Sr. Maikon Kazuo Hono, bem como oitiva de “demais” testemunhas e de 

“profissional da área” para verificar se a troca do cabeçote era 

necessária ou não, e, ainda, a exibição do objeto por parte da autora (fls. 

73/74); a terceira ré quedou-se inerte.

VII. Defiro a coleta do depoimento pessoal da autora, bem como a de seu 

esposo, Sr. Maikon Kazuo Hono, e a oitiva da testemunha arrolada pela 

autora à fl. 76.

VIII. Determino que a autora deposite o cabeçote (peça automotiva objeto 

do litígio) em juízo, no prazo de 05 dias a contar da intimação desta 

decisão, para fins de análise em audiência de instrução.

IX. Determino que a ré Lufrivel, arrole, no prazo de 05 dias a contar da 

intimação desta decisão, o profissional habilitado para comparecimento em 

audiência (indicando nome, CPF, endereço, e habilitação/credenciais 

técnicas-profissionais).

 X. Por não se tratar de perito, mas de mero informante, a oitiva de tal 

profissional será realizada apenas para melhor elucidação dos fatos, 

podendo ambas as partes realizarem as devidas perguntas diretamente 

em audiência.

XI. Indefiro a oitiva de “demais testemunhas” requerido pela ré Lufrivel, 

visto que genérico o requerimento.

XII. Determino o comparecimento pessoal dos representantes das 

requeridas, ficando, desde já, devidamente intimados por seus 

respectivos advogados, para serem interrogados por este juízo (art. art. 

385, CPC).

XIII. Expeça-se mandado de citação da testemunha arrolada pela parte 

autora à fl. 76.

XIV. Intime-se pessoalmente a parte autora e seu esposo, Sr. Maikon 

Kazuo Hono, no endereço indicado na inicial e também por meio de contato 

telefônico (certificando nos autos).

XV. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 

27/06/2017, às 14h00min.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002067-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA BARTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - 15223-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - 0015318-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002067-41.2016.8.11.0045 

AUTOR: DEOLINDA BARTH RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 1. Diante da decisão 

proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 4701202), que concede 

efetivo suspensivo à decisão recorrida, em hipótese alguma será feita a 

liberação de valores sem a conclusão do julgamento do recurso junto ao 

órgão 'ad quem'. 2. Certifique a Srª Gestora se fora efetivada a vinculação 

dos valores ao presente feito. Caso negativo, às providências. 3. Intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a 

petição (ID 4568389) e demais documentos juntados pela parte requerida. 

4. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003049-55.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - 0014554-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-178 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001548-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - 0007341-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - 0011208-B/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001996-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - 0011663-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO WIRZBICKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001996-39.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCIANO AUGUSTO WIRZBICKI Vistos etc. 1. O advogado postulante foi 

intimado a indicar os endereços eletrônicos das partes, bem como para 

juntar aos autos instrumento procuratório que conferisse poderes para 

representar a parte em juízo, mas deixou que se escoasse o prazo 

assinado, sem providência (doc. Num. 4602682 - Pág. 1). É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Como se sabe, a representação da 

parte por advogado no processo se traduz em pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. É o caso dos autos, uma vez que a 

despeito de intimada, a parte autora não tomou as respectivas 

providências, cabendo, nesse aspecto, o indeferimento da inicial, ante o 

não atendimento à emenda. Neste sentido: "AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. DECRETAÇÃO DE 

NULIDADE E EXTINÇÃO DO PROCESSO. Após o oferecimento da apelação 

e subida dos autos a este Tribunal, verificou-se a ausência de procuração 

ao advogado que defende os interesses do autor. Mesmo intimado, o autor 

não juntou aos autos o instrumento de mandato. Diante da inexistência de 

representação processual, é caso de se decretar a nulidade do processo, 

bem como a sua extinção por ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular, com base nos arts. 13, I e 267, IV, do 

CPC. Apelação prejudicada. DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO E A 

SUA EXTINÇÃO. APELAÇÃO PREJUDICADA". (Apelação Cível Nº 

70053613048, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 18/07/2013) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA (PROCURAÇÃO OUTORGADA À ADVOGADA DA PARTE 

AGRAVADA). REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 525 , I , DO CPC . NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO. Determina o art. 525 , inc. I , do CPC , com a nova redação 

que lhe deu a Lei 9.139 , de 30.11.95, que a petição de agravo de 

instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, com cópias da decisão 

agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações 

outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. A falta de 

alguma dessas peças acarreta a negativa de seguimento do recurso. No 

caso, não se desincumbiu a agravante da juntada de cópia da procuração 

do agravado outorgando poderes para sua advogada. SEGUIMENTO 

NEGADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70065759599, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/07/2015). 3. ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento nos artigos 76, §1º, I, c/c 485, I e IV, ambos do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial, restando extinto o processo sem 

resolução do mérito. 3.1. Custas pelo autor. Honorários advocatícios 

indevidos, uma vez que sequer determinada a citação do réu, não 

podendo se falar em angularização processual. 3.2. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

17 de Janeiro de 2017 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000439-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOMINGOS ROMIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - 16914-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ELGER (EXECUTADO)

JULIO CEZAR DA LUZ (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: 1000439-80.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: DAVID DOMINGOS ROMIO EXECUTADO: JULIO CEZAR DA 

LUZ, JOEL ELGER Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, não 

obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar com 

as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto 

à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas 

quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, 

através de seu procurador, para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresente elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, além de indicar o(s) 

endereço(s) eletrônico(s) da(s) parte(s), conforme disposto no art. 319, II, 

CPC. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2016. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003729-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO NUSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003729-40.2016.8.11.0045 

AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: ALDO NUSS Vistos etc. 1. Nos 

termos do artigo 487, inciso III, homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes em Doc. Num Num. 

4540773 - Pág. 1-6 dos autos. 2. Nos moldes dos artigos 921, I e 922, 

ambos do Código de Processo Civil, declaro suspenso o presente feito 

durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso, tendo como parâmetro o acordo homologado. 3. Efetuado o 

pagamento, volte-me concluso para extinção. 4. Custas e honorários pelo 

executado, nos termos do acordo. 5. Tem-se entendido que: “As 

sentenças meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” 

(RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 
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16 de Fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 1516-49.2014.811.0045

 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: ELEIDE FATIMA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, 

VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Intimação dos doutos advogados das partes para que fiquem cientes da 

perícia marcada para o dia 10/04/2017 às 9:30hrs no Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, (fundos do terminal rodoviário), com o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto (telefone: 65 3641 7100/ 9635 6009).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121001 Nr: 1072-45.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIAN SCHIRMER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS-AS, URBANA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a ausência de demonstração da mora da parte 

requerida na entrega do imóvel adquirido, somado ao aparente 

inadimplemento do autor no pagamento de parcela vencida antes do prazo 

de entrega inicial, postergo a análise do pedido liminar para após a fase 

postulatória.

2. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 18/04/2017, às 16:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca .

3. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e citem-se 

os réus (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo (a) (s) 

autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344).

4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos 

ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 

3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC.

5. As partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, 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).

6. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002870-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR FAVARETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - 7348-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002870-24.2016.8.11.0045. Em conformidade com consulta 

realizada no Sistema de Controle de Processos APOLO, depreende-se 

que os embargos à execução, formulados por Alcir Favaretto vinculam-se 

a ação de execução n.º 792-74.2016.811.0045, código 120467, que 

tramita, de maneira física, perante o Juízo da Terceira Vara de Lucas do 

Rio Verde/MT. Acontece que os processos protocolizados até às 12horas 

do dia 25 de abril de 2015, incluindo os seus incidentes, devem tramitar de 

forma física até o arquivamento. Esta é a regra prevista no art. 3.º da 

Portaria n.º 127/2016-PRES, publicada na edição 9732 do DJe. Portanto, 

diante deste cenário, Determino que se proceda ao cancelamento da 

distribuição dos embargos à execução no sistema PJe, devendo a 

escrivania realizar a impressão integral do processo, encaminha-lo para 

distribuição e posteriormente autuá-lo em apenso a demanda executiva 

principal, remetendo-o a conclusão deste magistrado. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000715-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Ante o exposto, DECLINO de ofício da competência da presente ação e 

Determino a remessa dos autos à Comarca de Sorriso/MT. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003852-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MEOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - 21680-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação do autor para impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108510 Nr: 3113-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROBERTO SUNIGA-ME, 

ANDERSON ROBERTO SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117273 Nr: 7978-85.2015.811.0045

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COSTA ALVES, IVA PEDROSA 

COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 2578-61.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON, ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 956-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CHAMPAN ZAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o DEPÓSITO IDENTIFICADO da 

diligência do oficial de justiça na conta corrente nº 333.600-X, agência nº 

3196-8, do Banco do Brasil, em nome da Diretoria do Foro, no valor de R$ 

90,00. OBS.: nos termos da Portaria n. 71/2015-DF de 31 de Julho de 

2015, o depósito deverá ser identificado com o código do processo ao 

qual está vinculado, sendo que em caso de depósito sem identificação 

deverá ser solicitado o reembolso no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de remessa do valor ao FUNAJURIS, nos termos do art. 3º da Lei 

Estadual n. 10.139 de 02/07/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB-MT 13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18032-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o DEPÓSITO IDENTIFICADO da 

diligência do oficial de justiça na conta corrente nº 333.600-X, agência nº 

3196-8, do Banco do Brasil, em nome da Diretoria do Foro, no valor de R$ 

30,00. OBS.: nos termos da Portaria n. 71/2015-DF de 31 de Julho de 

2015, o depósito deverá ser identificado com o código do processo ao 

qual está vinculado, sendo que em caso de depósito sem identificação 

deverá ser solicitado o reembolso no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de remessa do valor ao FUNAJURIS, nos termos do art. 3º da Lei 

Estadual n. 10.139 de 02/07/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB-MT 13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18032-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86627 Nr: 422-03.2013.811.0045

 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: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA SERENA ONEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135707 Nr: 952-65.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI BARTOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 (...) Compulsando detidamente os autos, retira-se que o conduzido foi 

preso em flagrante delito no dia 12 de fevereiro de 2017, pela prática dos 

crimes descritos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14, da Lei 

nº. 10.826/2003.Retira-se que os delitos imputados ao acusado são 

puníveis, respectivamente, com penas em abstrato de 01 (um) a 04 

(quatro) anos de reclusão e multa e de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa.Retira-se que em caso de eventual condenação do 

acusado, ao mesmo será imposto regime de cumprimento de pena diverso 

do fechado, o que, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, importa na 

fixação de condições a serem cumpridas na residência do apenado, por 

falta de estabelecimento penal adequado.Retira-se que o acusado 

encontra-se preso há 09 (nove) dias, tempo suficiente para refletir sobre 

a sua conduta.Retira-se ainda que as medidas cautelares se mostram 

suficientes no caso versando para pacificação social e para a 

persecução penal.Assim sendo, e considerando que a prisão deve ser a 

ultima ratio, não resta outra sorte senão a revogação da prisão preventiva 

do acusado.ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316 do Código de 

Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva contra o 
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acusado DARCI BARTOSKI, qualificado nos autos.Não obstante, fixo as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:a)Comparecer em todos 

os atos a que for intimado;b)Proibição de ausentar-se da Comarca por 

mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste Juízo;c)Não mudar de 

residência sem prévia comunicação a este Juízo.Advirta-se o acusado 

que o descumprimento das medidas cautelares poderá acarretar na 

decretação da prisão preventiva.Expeça-se o competente alvará de 

soltura, se por outro motivo não estiver preso.No mais, aguarde-se o 

Inquérito Policial, após, arquive-se, com as cautelas de estilo, certificando 

e juntando fotocópia da presente decisão nos autos principais, caso ainda 

não exista.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94198 Nr: 1177-90.2014.811.0045

 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: SUELY SILVA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR - OAB:17589/MT, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por SUELY 

SILVA DA CONCEIÇÃO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir de 28.01.2014, data 

de cessação do benefício (p.39), nos termos do artigo 42 e seguintes da 

Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no 

trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenalDeixo de 

proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que 

a decisão não está sujeita a reexame necessário, já que as parcelas em 

atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso 

I, do CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119629 Nr: 350-11.2016.811.0045

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DAL VESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT, Mariana Souza Bahdur - OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Desta forma, verifico a necessidade do deferimento para a 

realização da perícia, diante do justo temor de que poderá ocorrer 

deterioração da propriedade, ensejando na dificuldade de apuração da 

qualidade e custos empreendidos, incidindo assim, graves danos de difícil 

reparação para as partes, que pretendem aferir os valores da obra, para 

fins de possível composição voluntária de conflitos.Posto isto, defiro a 

medida cautelar requerida, nos termos do art. 381, inciso I, do CPC.Desta 

forma, nomeio como perito judicial o engenheiro civil, Rafael Rodrigues 

Viana Barreto, com endereço profissional sito à Rua 50, n.º 08, quadra 21, 

setor 04, CPA III, Cuiabá/MT, CEP: 78058-426, telefones: (65) 3055-0750 / 

8402-6550 / 9994-6550. Intime-o para aceitar a nomeação, consignando 

que este processo tramita sob os benefícios da Justiça Gratuita.Assim, 

deve em cinco dias informar se aceita a nomeação de forma gratuita – item 

2.18.6 da CNGC/MT – ou, se pretender o recebimento de honorários, que o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso, ao final, consoante item 

2.18.11.1 da CNGC, verbis:“2.18.11.1 – Apresentado o laudo pericial, o 

Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.”Neste caso, deverá apresentar proposta de 

honorários, de acordo com a Tabela do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Mato Grosso.Apresentado os honorários ou 

anuída a nomeação de forma gratuita, as partes deverão apresentar 

ASSISTENTES TÉCNICOS e QUESITOS, no prazo de cinco 05 (cinco) 

dias.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do respectivo 

laudo.Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 

10(dez) dias, iniciando-se pelo autor.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, 

para novas deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 2726-72.2013.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR GABRIL BOSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ZELFRIDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:MT/14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Verifica-se 

que o requerente pugna por decretação da revelia do requerido na 

impugnação acostada às pp. 69/73, alegando a intempestividade da 

contestação protocolada. Pois bem, constata-se dos autos, que a juntada 

do mandado de citação e certidão do oficial de justiça se deu em 

14.03.2014. De acordo com o art. 306 do CPC, o requerido possuía um 

prazo de 05 (cinco) dias para contestar o pedido, findando-se então o 

prazo em 19.03.2014, restando intempestiva a contestação acostada às 

pp. 48/51, a qual consta data de protocolo em 21.03.2014. Posto isso, 

decreto a revelia do requerido embora devidamente citado (pp. 44/45), o 

requerido não respondeu a presente demanda no prazo legal, fazendo-se 

presumir, em decorrência da revelia, direitos disponíveis, como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na prefacial, na forma 

expressada nos art. 344, do CPC, acarretando-lhes as referidas 

consequências jurídicas. De outro lado, embora haja revelia, isso não 

impede o réu revel de produzir uma contraprova aos fatos narrados na 

petição inicial, conforme entendimento sumulado pelo STF (súmula 231), 

sendo prudente, até mesmo para que se evite posterior alegação de 

cerceamento a direito de defesa. II – Sai o requerente intimado, por seu 

advogado, a dizer as provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. III – Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que diga se 

pretende a produção de outras provas, justificando a sua necessidade, no 

prazo de 10 (dez) dias. IV – Junte-se procuração e documento 

apresentado pelo advogado do requerente. V - Cumpra-se. Nada mais 

havendo a tratar, a MM.ª Juíza determinou o encerramento do presente 

termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 3229-25.2015.811.0045

 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: IRAIDES RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por IRAIDES 

RIBEIRO SOARES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu a conceder a autora o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez, a partir de 26.03.2015, data do 

requerimento do benefício (p. 23), nos termos do artigo 42 e seguintes da 

Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no 

trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenal. Deixo de 

proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que 

a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que a 

autora já vinha recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar 

do feito, assim as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no 

art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 134360 Nr: 140-23.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO 

- OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO OLIMPIO DE 

AZEVEDO - OAB:34248/SP, MILENA PIRÁGINE - OAB:178962/SP

 Intimem-se as partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção (§ 1º do art. 485, 

NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93356 Nr: 535-20.2014.811.0045

 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: MARLENE SOARES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por MARLENE 

SOARES DO AMARAL em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir de 18.11.2013, data 

de cessação do benefício (p. 31), nos termos do artigo 42 e seguintes da 

Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no 

trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenal. Deixo de 

proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que 

a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que a 

autora já vinha recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar 

do feito, assim as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no 

art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.P.R.I.C.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 4380-64.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 Considerando o teor do ofício nº 01/2017/CTDCA-Cocalinho-MT, 

suspendo por ora a realização do estudo psicossocial e avaliação, 

determinados à fl. 38, devendo ser expedidas as comunicações atinentes 

tanto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cocalinho-MT, 

quanto à equipe interprofissional deste Juízo.

Sem prejuízo e considerando que há nos autos, apenas relatórios do 

Conselho Tutelar noticiando o suposto abandono em face da criança, de 

rigor que a genitora esclareça melhor os fatos, motivo pelo qual designo 

audiência de justificação para o dia 1º de fevereiro de 2017, às 14h:00min 

(MT), devendo a genitora ser notificada a comparecer à audiência 

designada devidamente acompanhada de advogado.

Intimem-se também os conselheiros tutelares subscritores dos ofícios de 

fls. 07-VS e 10/11 a comparecem à audiência supramencionada.

Fica cópia da presente decisão valendo como ofício/mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 118890 Nr: 1476-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Ferreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 Inicialmente, insta analisar se é possível ao magistrado plantonista 

trespassar meritoriamente o que fora trazido à baila. (...). Pelo que se 

infere da norma em comento, percebe-se que a situação em apreço 

amolda-se ao que dispõe o inciso VI do item 1.7.8, razão pela qual mister a 

sua apreciação.No mais, tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem.Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.Não havendo o recolhimento 

devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT.Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J..Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo.Fica 

cópia da presente decisão valendo como ofício/mandado.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3806-41.2016.811.0021

 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: Vera Lúcia Fries, Aljena Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no art. 752, § 2º, do Código de Processo Civil, 

nomeio curadora especial à interditanda, a Douta Defensora Pública local, 

que deverá ter vista dos autos para a apresentação de impugnação.

 Após, remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 117802 Nr: 727-20.2017.811.0021

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICZ, KMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido.Sem custas eis que não aplicáveis à 

espécie.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 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 92003 Nr: 1549-14.2014.811.0021

 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: PALM, JTLM, SOdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 Defiro os pedidos formulados às fls. 101/102-VS.

 Nesse passo, determino que a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso seja oficiada a colacionar aos autos os 

contracheques do executado, relativos aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Oficie-se ainda, na oportunidade, acerca de abertura 

de nova conta bancária pela representante da exequente, bem como a 

proceder o depósito dos valores descontados em folha de pagamento do 

executado, na conta indicada às fls. 101/102-VS, consignando para 

cumprimento de ambas as medidas, o prazo improrrogável de 10 dias.

 Registre-se na oportunidade, que não sendo possível o depósito na forma 

indicada no parágrafo anterior, deverá o empregador, no prazo de 10 dias, 

proceder ao respectivo depósito judicial, sob pena de incorrer em 

desobediência, considerando sobretudo tratar-se de obrigação alimentar.

 Sem prejuízo, proceda ao apensamento deste feito ao processo cód. 

94120 e, após, remetam-se os autos à Defensoria Pública local, para 

querendo manifestar o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 1700-43.2015.811.0021

 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: Andreia de Fatima Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Considerando que os valores depositados à fl. 182, foram vinculados ao 

Oitavo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá-MT, consoante rodapé da 

respectiva guia de depósito, intime-se o executado a comprovar nos 

autos, no prazo de 10 dias, o depósito correto, vinculado ao presente 

feito.

 Havendo a comprovação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

intime-se a exequente a requerer o que de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 dias.

 Por fim, considerando a interposição de agravo de instrumento (fls. 

194/203), deixo de promover eventual juízo de retratação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93785 Nr: 2992-97.2014.811.0021

 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: Degmar Luiz Putencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT

 Considerando o teor do acórdão de fl. 132-VS, determino a intimação da 

parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

requerimento administrativo do benefício postulado, comprovando-o nos 

autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86176 Nr: 682-55.2013.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dário Rodrigues Salazar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Darolt Salazar - 

OAB:OAB/MS 13.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de embargos à execução fiscal ajuizados 

por DÁRIO RODRIGUES SALAZAR em desfavor da UNIÃO.

 Na decisão de fls. 112, reconhecendo o juízo a ausência de garantia na 

execução, decidiu por suspender o presente feito até a ocorrência da 

garantia em questão.

 No entanto, diferentemente do que consta em referida decisão, temos que 

a Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1.980 (Lei da Execução Fiscal) é 

clara e seu artigo 16, notadamente em seu parágrafo 1º, ao aduzir que os 

embargos não são admissíveis antes de garantida a execução:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.

 Portanto, não há falar em instrumentalidade das formas, celeridade ou 

economia processual na mantença dos embargos suspensos, eis que a lei 

é clara quanto à sua inadmissibilidade.

 Diante do exposto, deixo de admitir os presentes embargos, por ausência 

de garantia da execução e, por conseguinte, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito.

 Condeno o embargante no pagamento das custas e despesas 

processuais (já recolhidas).

 Deixo de condenar o embargante no pagamento de honorários 

advocatícios, eis que não formada a 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 3992-74.2010.811.0021

 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: Transumar Transportes Rodoviario Ltda, Robson 

Moreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pleito Ministerial de fls. 1242 e determino que seja tanto o Banco 

Bradesco S.A. quanto o administrador judicial intimados para 

manifestarem-se.

 Após, renove-se a vista ao Ministério Público, vindo-me conclusos em 

seguida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89528 Nr: 3859-27.2013.811.0021

 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: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdS

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

de Mato Grosso - OAB:, Jose Renato de Moraes - OAB:13330/MT - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 
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OAB:14900-A/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, para excluir a paternidade do requerente quanto ao requerido 

VITOR AUGUSTO GOMES MULLER e, por conseguinte, extinguir o 

presente feito, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 2536-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

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

OAB:OAB/MT 3056, Saionara Mari - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Aguarde-se a manifestação do requerente nos autos principais.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 447-25.2012.811.0021

 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: Creusa Neres Silvino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

ante a ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, DETERMINA-SE a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água 

Boa/MT, 12 de dezembro de 2016.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 105020 Nr: 5232-25.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cardoso Brito

 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:

 Código n. 105020

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS (fls. 25/26), atacando a decisão exarada às 

fls. 17/18, sob o argumento da ocorrência de contradição no dispositivo 

lançado.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o desprovimento do recurso de 

embargos de declaração opostos pelo executado.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste ao 

recorrente, isso porque não há contradição na decisão em análise, que 

deve ser compreendida internamente entre a fundamentação exarada e o 

comando lançado.

 Na verdade, pretende o recorrente que a parte autora emende a inicial 

colacionando documentos que não são necessários para o deslinde do 

feito, uma vez que os documentos necessários de acordo com o artigo 

798 do CPC já se encontram nos autos.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, in verbis:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)

1 – Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração 

opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade pelos próprios 

fundamentos lançados.

 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada às fls. 17/18 

notadamente os itens 3 e 4.

3 – Após, encaminha-se os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2016.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92537 Nr: 1993-47.2014.811.0021

 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: Aldenor Lima de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora de que 

foram expedidos os Alvaras de Levantamento de Valores nos autos, 

conforme informação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região juntada 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96388 Nr: 91-25.2015.811.0021

 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: Hilda Gomes de Oliveira

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora de que 

foram expedidos os Alvaras de Levantamento de Valores nos autos, 

conforme informação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região juntada 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 107818 Nr: 1218-61.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Maria de Paula

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora de que 

foram expedidos os Alvaras de Levantamento de Valores nos autos, 
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conforme informação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região juntada 

nos autos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 23565 Nr: 1091-10.2008.811.0020

 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: MARIA MARTINS PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para impugnar.

 Decorrido o prazo, retornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32270 Nr: 2946-53.2010.811.0020

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT

 Vistos,

 Trata-se de Representação ajuizada em face de adolescente que atingiu 

a maioridade antes de ser intimado da remissão concedida cumulada com 

medida socioeducativa.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tenho que em casos como o ora analisado, atingida a maioridade civil não 

é mais possível aplicar as normas do Estatuto da Criança e Adolescente 

em razão da ausência superveniente de interesse de agir por parte do 

Estado.

 Digo isso, tendo em vista o tempo decorrido entre os fatos e a data atual, 

a medida imposta aparentemente se revela inútil.

Consignando que os dois representados já atingiram a maioridade, 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão socioeducativa e, nos termos do 

art. 487, II do NCPC, EXTINGO o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 71723 Nr: 1412-64.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D B DE OLIVEIRA JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada para busca e apreensão de veículo 

automotor, nos termos do Decreto lei n. 911/69, alterado pela lei n. 

10.931/04.

 Após a citação, o polo ativo informou a realização de avença, desitiu do 

procedimento e pediu o arquivamento sem julgamento do mérito (ref. 17).

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, observo que houve citação e acordo extrajudicial, 

tanto que o demandante pediu a retirada da restrição inserida pelo colega 

anterior.

 Diante disso, entendo que é caso de julgamento de mérito, razão pela qual 

honologo a avença noticiada e, nos termos do art. 487, III do CPC, extingo 

o processo.

 Consigno que a restrição será tirada nesta darta.

 Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valos da causa.

Como trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 56582 Nr: 2342-87.2013.811.0020

 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: SEBASTIANA MENDES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:29.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

SEBASTIANA MENDES DOS REIS ajuizou demanda em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos, objetivando a aposentadoria rural por idade cumulada com 

pensão por morte.

Recebida a inicial, a autarquia demandada foi citada e apresentou 

resposta, oportunidade em que pediu a extinção do feito sem mérito por 

inexistência de interesse em agir consubstanciada na inexistência de 

pedido administrativo prévio (fls. 51/60) e, no mérito, pediu a 

improcedência dos requerimentos (fls. 71/75) . Juntou documentos.

Às fls. 65/66 a autora comprovou o indeferimento administrativo do pedido.

Impugnação às fls. 133/151.

Determinada a intimação das partes para especificarem os elementos 

probatórios, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal (fls. 92) 

e a parte ré nada requereu (fls. 94-v).

Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, observo que a autarquia demandada arguiu a 

preliminar consistente na ausência de interesse de agir, tendo em vista 

que a autora não tinha apresentado o indeferimento do pleito na via 

administrativa.

Entretanto, constato que às fls. 65/66 o polo ativo comprovou que o pedido 

administrativo foi indeferimento, razão pela qual, entendo que a preliminar 

levantada perdeu o objeto.

 Desse modo, não havendo outras preliminares a serem decididas, nem 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

 Passando à fase instrutória, DEFIRO o pedido da parte autora para 

produção de prova oral e DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 

de maio de 2017, às 13h30min (MT), devendo as partes apresentarem o 

rol de testemunhas, no máximo, 20 dias antes da solenidade, caso já não 

tenha sido apontado. Conste no mandado que haverá depoimento pessoal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 79953 Nr: 1200-09.2017.811.0020

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA TEIXEIRA SILVA BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHAIANE DE PAULA PEREIRA - 

OAB:19.008/MT, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que o autor nominou a demanda de “Ação 

de cancelamento de protesto com declaratória de inexigibilidade de título 

executivo c/c declaratória de inexigibilidade de título com pedido de tutela 

antecipada de urgência”.

Contudo, nos pedidos, se limitou a (ipsis literis): “Seja deferida a tutela de 

urgência e inaldita altera pars, a antecipação parcial da tutela em debate, 
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para determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO 

APONTADOS PELA REQUERIDA, NO QUE TANGE À PUBLICIDADE 

NEGATIVA E EXIGIBILIDADE DESTE, junto ao Cartório de Títulos e 

Protestos de Alto Araguaia, BEM COMO DETERMINAR A RETIRADA DO 

NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, até o 

julgamento definitivo desta demanda, expedindo-se os competente ofícios 

à respectiva Serventia Extrajudiciais e demais órgãos”.

Diante disso, faculto ao polo ativo a complementação em 15 dias, caso 

queira.

 Decorrido o lapso temporal, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 74621 Nr: 3146-50.2016.811.0020

 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: HAULER GOES EPP, HAULER GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - AURO 

LEITE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, muito embora já tenha entendido de forma diversa, verifico que 

a improcedência do pedido é medida que se impõe, mormente em 

decorrência da necessidade de se resguardar a ordem tributária. Diante 

dos argumentos acima expostos, RETIFICO e REVOGO a liminar 

anteriormente concedida e, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos descritos na exordial. Sem custas e 

honorários. Como trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69435 Nr: 475-54.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a notícia de acordo entre as partes, defiro o pedido e 

suspendo o procedimento por 90 dias.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e intime-se o polo ativo 

para manifestação em até 15 dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 74806 Nr: 3299-83.2016.811.0020

 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: COMERCIAL CASA GRANDE ATACADISTA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP , KAIO HENRIQUE LIMA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 COMERCIAL CASA GRANDE ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 

impetrou mandado de segurança contra o Estado de Mato Grosso, 

apontando como autoridade coatora o Sr. Caio Marques de Oliveira Leal, 

agente de tributos estaduais.

Alegou que a fiscalização estadual apreendeu uma carga de 31.120Kg de 

milho, de sua propriedade, em razão da divergência na quantidade 

transportada com a declarada na nota fiscal que acompanhava o produto.

Juntou documentos (procuração; notas fiscais; termo de apreensão e 

depósito N. 1126846-4; atos constitutivos da empresa; DAR de pagamento 

do TAD).

A liminar foi concedida (ref. 10).

Após a contestação, o MPE registrou ausência de interesse em razão da 

matéria e os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Preliminarmente, importante assinalar que após observar o aumento de 

distribuição de mandados de segurança contra apreensões de 

mercadorias pelo posto fiscal desta comarca, localizada na divisa com o 

Estado de GO, muitas vezes tendo como impetrantes as mesmas 

empresas, alterei meu entendimento para concluir que a aplicação do 

enunciado 323 da súmula do STF se restringe à cobrança de tributos 

anteriores à apreensão.

 Nesse sentido, trago à lume trecho do acordão do TJ/MT, proferido nos 

autos da Remessa Necessária n. 53969/2015:

“Quanto ao verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no 

Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado somente quando a 

apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança 

de tributos anteriores não relacionados às apreendidas. Desse modo, se a 

mercadoria encontrar-se desacompanhada de nota fiscal, ou de 

comprovante do diferencial de alíquotas (se for o caso); estiver submetida 

ao regime especial de recolhimento de ICMS sem comprovante de 

pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração 

material à legislação tributária, a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / 

Remessa Necessária 53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 

03/02/2016).

No caso, o Termo de Apreensão e Depósito n. 1126846-4 (Controle 

81892509201611477) indica a divergência no peso real do produto 

(48.120 kg) com relação ao peso atestado no documento fiscal (31.120 

kg), configurando, portanto, nota fiscal inidônea, pois não traduz a 

veracidade do fato, o que afasta, salvo melhor juízo, a possibilidade de 

aplicação da Súmula 323 do STF.

 Ademais, a ausência de nota fiscal idônea constitui infração material à 

legislação tributária, o que corresponde a uma hipótese patente de não 

incidência da referida súmula.

 Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. LIMINAR INDEFERIDA. 

REQUERIMENTO DE FIEL DEPOSITÁRIO. MERCADORIAS ACOMPANHADAS 

DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ATO DO FISCO. LEGALIDADE. FALTA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, INCISO III, DA LEI FEDERAL 

Nº 12.016/2009. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

estando preenchidos os requisitos específicos para concessão da liminar 

no mandado de segurança, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei Federal 

nº 12.016/2009, correta a decisão que manteve a legalidade do ato e 

indeferiu a liminar postulada, principalmente quando o contribuinte não 

comprova o recolhimento de todos os tributos. Não constitui ilegalidade o 

ato praticado pelo Fisco consistente na apreensão de mercadorias 

acompanhadas de notas fiscais inidôneas. (TJMT, AI 13063/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – DESLOCAMENTO DE 

MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE – 

AUTOS NÃO INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS PARA AFERIÇÃO DA 

ALEGAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Configura situação fiscal irregular o transporte de 

mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal exigida ou 

acompanhada de documentação fiscal inidônea (Lei Estadual nº 7.098/98, 

art. 35-A). (TJMT, AgR 39793/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)”.

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO 

DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material 

instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de 

mercadorias acompanhadas de notas fiscais inidôneas. Sentença 
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retificada. (TJMT, ReeNec 43827/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

03/12/2015)”.

Outrossim, muito embora já tenha entendido de forma diversa, verifico que 

a improcedência do pedido é medida que se impõe, mormente em 

decorrência da necessidade de se resguardar a ordem tributária.

Diante dos argumentos acima expostos, RETIFICO e REVOGO a liminar 

anteriormente concedida e, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos descritos na exordial.

Sem custas e honorários.

 Como trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 70561 Nr: 921-57.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:35741

 Vistos,

 Determino que o advogado do requerido seja cadastrado no sistema para 

possibilitar sua intimação.

 Atenta ao pedido ministerial e considerando que o requerido não 

comparceu para audiência de conciliação, intimem-se as partes para~, em 

10 dias, manifestar se possuem interesse na produção de provas orais 

com relação ao valor dos alimentos, já que a guarda unilateral não foi 

contestada. O silêncio acarretará o julgamento imediato.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 798-59.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIERI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, concedo 10 dias 

para as partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. O 

silêncio acarretará o julgamento imediato.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69669 Nr: 558-70.2016.811.0020

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210137

 Vistos,

 Bruno Cesar de Oliveira Machado iniciou o procedimento em tela para 

alegar a incompetência territorial deste juízo para processar e julgar o feito 

que tramita sob o código 69435, afirmando que seu comparecimento não 

poderia suprir o ato formal de citação.

 Apesar de admitir que morava em Alto Araguaia/MT, quando da realização 

do contrato de alienação fiduciária, alegou que reside atualmente em Santa 

Rita do Araguaia/GO e que por isso, o foro competente seria a comarca de 

Mineiros/GO.

 Juntou documentos.

 Intimada, a autora da demanda apensada impugnou as argumentações 

apresentadas, ressaltando que o fato do requerido possuir dois 

endereços (um na assinatura do contrato e outro quando do 

adimplemento) a autoriza a escolher um deles.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que a matéria ventilada na exceção não 

deve ser acolhida.

 Nessa senda, registro que entre os municípios de Alto Araguaia/MT e 

Santa Rita do Araguaia/GO há apenas uma ponte, tanto que há protocolo 

de cooperação entre os dois Tribunais Estaduais para o cumprimento de 

atos judiciais sem a necessidade de expedição de precatória, ou seja, na 

prática, mesmo reconhecendo que o endereço de localização do requerido 

é na cidade vizinha, o oficial pode perfeitamente cumprir as intimações.

 A efetividade é tamanha que a exceção de incompetência foi protocolada 

antes mesmo do recebimento da inicial da ação principal, razão pela qual 

não há que se falar em abusividade ou prejuízo ao excipiente.

Com tais considerações, sem mais delongas, rejeito a exceção de 

incompetência e mantenho o processo de código 69435 neste juízo.

No tocante à citação, consigno que esta matéria deverá ser decidida no 

feito apensado.

 Preclusa esta decisão, arquive-se.

 Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72341 Nr: 1704-49.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍLIO DINAGLEY GONÇALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B

 Autos do Processo de Código nº. 72341.

Vistos.

 1. Trata-se de processo executivo de pena, no qual consta como 

recuperando VIRGÍLIO DINAGLEY GONÇALVES PINTO, sendo que a 

reprimenda a ele imposta corresponde a 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

2. DESIGNO o dia 16.03.2017 às 14h30 para a realização de audiência 

admonitória.

3. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57365 Nr: 337-58.2014.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEJUNIOR PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante ao exposto, RATIFICO a medida liminar derradeiramente deferida 

(fls. 58/62) e, via de conseqüência, nos moldes dos artigos 554 e 562 c/c 

48, I, todos do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

MANTER/REINTEGRAR definitivamente o requerente na área esbulhada 

descrita na petição inicial.23. CONDENO a parte sucumbente ao 

pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na 

ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

§2º do artigo 85 do CPC/2015.24. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com 

as cautelas de estilo.25. Publique-se. Registre-se. Intime-se.26. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

24 de maio de 2016.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 110 de 367



 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78771 Nr: 424-09.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDÁN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.4. No que toca ao pedido de 

urgência, postergo a sua análise para após a realização de audiência de 

mediação, posto que se trata de matéria em relação a qual poderá ser feito 

acordo, da mesma forma como já anteriormente firmado entre partes. 

Ademais, é imprescindível informações acerca dos gastos mensais da 

adolescente, com o escopo de se atender ao melhor interesse desta.5. 

Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 16 março de 2017, às 12h00 (MT).6. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.7. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC/2015). 8. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015).9. CIENTIFIQUE-SE a DPE e o MPE.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 09 de 

fevereiro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 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: ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. No que toca ao pedido de reconsideração de assistência judiciária 

gratuita (ref. 8), INDEFIRO-O, nos exatos termos e fundamentos da 

decisão anterior (ref. 4).

2. Saliento que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC/2015.

3. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

4. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a 

hipossuficiência da parte autora, mesmo porque, os documentos juntados 

(planilhas) não comprovam o alegado.

 5. Ante ao exposto, INTIME-SE a requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, junte documentos que comprove a hipossuficiência 

alegada, ou, não havendo comprovação, proceda ao recolhimento de 

custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e 

art. 290, CPC/2015).

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 944-66.2017.811.0020

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMANUEL BORGES DE BRITO, TAIRON DOUGLAS DOS 

SANTOS PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:20737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 79562.

Vistos.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito manejado contra a decisão 

proferida no Auto de Prisão em Flagrante com código 79413, a qual 

homologou a prisão em flagrante dos autuados Emanuel Borges de Brito e 

Tairon Douglas dos Santos Proença, convertendo-a em preventiva, e 

ainda, declinando a competência dos autos para o juízo da Comarca de 

Mineiros/GO, local em que ocorreu o delito objeto de autuação no APF, 

proferida na data de 17/02/2017. Deveras, preenchidos os requisitos 

legais objetivos e subjetivos do artigo 581, II et seq do CPP, RECEBO a 

presente irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is) conforme preclara 

regra do artigo 584 do mesmo CPP.

2. DÊ-SE vista ao Ministério Público, para que, no prazo de 02(dois) dias, 

apresente as contrarrazões recursais (artigo 588, última parte, do CPP).

3. Oferecida as contrarrazões, ou certificado o decurso do prazo sem que 

tenham sido juntadas, FAÇA conclusos os autos, oportunidade em que 

farei novo juízo de admissibilidade recursal, bem como decidirei quanto à 

reforma ou sustentação do decisum hostilizado (art. 589 do CPP).

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de fevereiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 750-03.2016.811.0020

 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 AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido 

liminar visando a nomeação da impetrante para o cargo de professor de 

letras (ref. 21).

2. No referido pleito, a impetrante aduz que há profissional da mesma 

formação que a sua, exercendo funções junto ao cargo em que a 

Impetrante encontra-se aprovada, bem como que existem alguns 

professores contratados precariamente.

3. Contudo, ao revés do que afirma a impetrante, os documentos por ela 

colacionados, não são provas robustas da existência de vaga para o 

cargo efetivo de professora de letras em relação à impetrante, bem como 

não demonstram que as pessoas que ocupam cargo comissionado 

desenvolveriam as mesmas atribuições ou exigiriam os mesmos requisitos 

em relação ao cargo para o qual a impetrante foi classificada, motivo pelo 

qual entendo que face a existência de dúvidas quanto a existência de 

vaga e a contratação precária, aliado aos demais fundamentos contidos 

na decisão de ref. 11, INDEFIRO o pedido de reconsideração.

4. Vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 2671-31.2015.811.0020
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEILSON PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Autos do Processo de Código nº. 66905.

Vistos.

1. Trata-se de Executivo de Pena tendo como sentenciado ALEISON 

PEREIRA DA MATA, no qual foi preferida decisão na ref. 21, deferindo o 

pedido de anuência para a transferência do referido recuperando para a 

penitenciária do Município de Água Boa/MT, mormente em decorrência de 

atestado de vaga de ref. 19

2. Aportou aos autos o ofício nº 62/2017 proveniente da Cadeia Pública 

local, informando que o reeducando foi recambiado para a Penitenciária de 

Água Boa/MT (ref. 27).

3. Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Como já relatado, o recuperando encontra-se enclausurado na 

penitenciária situada no Município de Água Boa/MT. Assim, considerando 

que o mesmo se acha custodiado no presídio aludido, DECLINO da 

competência para atuar no presente Executivo, razão pela qual 

DETERMINO a remessa do feito à Vara de Execuções Penais da referida 

Comarca, fazendo grafar homenagens deste Juízo.

5. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e o advogado constituído pelo 

recuperando

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de fevereiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 2669-03.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Fica Vossa Senhoria intimado a devolver os autos nesta Secretaria nos 

termos do artigo 431 da CNGC: Art. 431. O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63800 Nr: 1370-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:OAB/MT 15616, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:77719

 Autos do Processo de Código nº. 63800.

Vistos.

1. Tendo em vista o suposto cometimento de falta grave pelo reeducando, 

consoante ofício de fl. 251.verso, e ainda, considerando a realização do 

mutirão carcerário entre os dias 6 a 10 de março do corrente ano, 

DESIGNO o dia 16/03/2017 às 15:00horas para realização de audiência de 

justificação.

2. Considerando que a penitenciária se destina ao recolhimento de preso 

condenado à pena de reclusão em regime fechado, nos termos do artigo 

87 da Lei de Execuções Penais, DEFIRO o pedido de fls. 256/258, para que 

o reeducando seja recambiado para estabelecimento penal adequado.

 3. Por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício para o sistema 

prisional, com o escopo de que ateste a existência de vaga na 

penitenciária de Rondonópolis/MT, para o referido recambiamento.

4. Caso seja informada a existência da referida vaga, EXPEÇA-SE ofício 

ao Juiz Corregedor do juízo da Rondonópolis/MT com o escopo de obter a 

necessária anuência para a transferência do reeducando Gleuson 

Ferreira para a referida Comarca.

5. Havendo vaga e a expressa concordância do eminente Juiz 

Corregedor, informe o nobre Diretor da Cadeia Pública local para a 

necessária transferência, devendo-se informar a este juízo assim que 

esta for efetivada, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Ademais ante ao cálculo de pena de fl.270, DÊ-SE vista dos autos 

sucessivamente no prazo de 05 (cinco) dias ao MPE e ao advogado 

constituído pelo recuperando, para que se manifestem sobre o referido 

cálculo e sua homologação.

 7. INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fls. 256/258, para que 

junte Procuração no prazo de 05 (cinco) dias.

8. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

 9. INTIME-SE o reeducando e CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de março de 2017.

CRISTIANE PADIM DA SILVA

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 13509 Nr: 3664-33.2003.811.0008

 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: BARRALCOOL USINA DE BARRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVOPEL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória movida por BARRALCOOL – USINA DA 

BARRA S.A. em desfavor de RIVOPEL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA., 

objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes, notadamente ao título de crédito objeto do protesto, com a 

consequente sustação definitiva do protesto e declaração de nulidade do 

título, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de 

indenização por danos morais em favor da autora.

 Tentada a citação, esta restou infrutífera em face da não localização da 

sede da Empresa.

Na sequência, às fls. 69/70, a parte autora manifestou-se requerendo a 

desistência da ação, uma vez que a perda do objeto da causa já que 

houve a satisfação do objeto da lide pela ré.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

BARRALCOOL – USINA DA BARRA S.A. na ação declaratória movida em 

desfavor de RIVOPEL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA., o que faço com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários tendo em vista a ausência de citação da 

parte requerida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 04 de julho de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36287 Nr: 2671-14.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINA BENEDITA DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

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

OAB:8.615
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Luca 

Boligon - OAB:MT. 12.099B

 Vistos etc.

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

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 10 de outubro de 2016.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27644 Nr: 749-69.2007.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, ARISTIDES FERRAZ 

MARCONDES DE SOUZA, HERINALDO MENEZES COSTA, ODÉCIO LUIZ 

SANTORETTO, OLIMPIO COLLACO ALBERTON, VALDIR SERRA, WALTER 

RISCHIBIETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142452/SP, LUCIANE MARIA VOLLMER - OAB:14.540

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo INSS- Instituto Nacional 

de Seguridade Social em desfavor de Usina Itamarati S/A, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

 Compulsando os autos, constato que a requerida Usinas Itamarati S/A, 

postulou às fls. 84/86 pela substituição da penhora lavrada no imóvel de 

matrícula nº 2.503 indicando novo imóvel desembaraçado e livre de ônus 

cadastrado na matrícula 20.840.

Desta feita, considerando que o imóvel de matrícula 2.503 encontra-se 

gravado com ônus de alienação fiduciária, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 30 dias manifestar sua concordância em relação à 

substituição do imóvel a ser penhorado.

Outrossim, determino o imediato recolhimento do mandado de penhora e 

avaliação nº 50.689, devendo o seu cumprimento ser suspenso.

Defiro a juntada de substabelecimento nos moldes requeridos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102505 Nr: 3190-42.2015.811.0008

 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: INÁ AUGUSTA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 , NOMEIO a Drª. MARLI GUARNIERI DE LIMA, OAB/MT 11.865, para 

promover a defesa dos interesses do REQUERIDO. 2) Tomando em conta 

a natureza da causa, FIXO os honorários da mencionada advogada em 02 

(duas) URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado não para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência à advogado nomeada3)ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.4) INTIME-SE a advogada mencionada para manifestar no que 

de direito.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 07 de 

fevereiro de 2017. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83275 Nr: 155-45.2013.811.0008

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente 

ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO S.A. em 

desfavor de MANOEL RODRIGUES LINS, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil, declarando 

rescindido o contrato pactuado entre as partes e consolidando nas mãos 

da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, veículo 

da marca/modelo VW, modelo Santana, ano 2002, placa DDT3804, chassi 

9BWAC03X63P010425, sendo facultada a venda pela parte autora 

devendo, em tal caso, aplicar o preço da venda no pagamento de seu 

crédito e das despesas decorrentes e entregar à parte ré o saldo 

apurado, se houver.Por consequência, condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, face à natureza e simplicidade da causa, também do trabalho, 

zelo e diligência do profissional (art. 85, § 2º III e IV, do CPC). Cumpram-se 

as disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 07 de julho de 2016.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118686 Nr: 8-77.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVINO ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joana Fernanda Pizzato - 

OAB:21062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o autor postulou às fls. 56 pelo 

bloqueio da conta única do requerido para a realização do exame de 

cintilografia.

 Entretanto, trouxe aos autos, apenas um orçamento em relação ao exame 

médico necessário para o seu tratamento de saúde.

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para que forneça três 

cotações do tratamento necessário ao Requerente, bem como dados 

bancários dos estabelecimentos indicados para possível transferência 

dos valores.

Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82378 Nr: 4084-23.2012.811.0008

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT-8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora na pessoa do advogado constituído via 

publicação no DJE, para no prazo de 10 (dez) dias dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante dispõe do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83609 Nr: 441-23.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SORENI LOPES DA SILVA

 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: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a impugnação à 

execução de folhas 184/192, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e faça os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120456 Nr: 1081-84.2017.811.0008

 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: ENILDO ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONNY ALVES DE ALVES DE 

SANTANA - OAB:22158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1.Relatório (...) Verbis: Art. 1o. As causas referentes à Lei 

Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas:I – nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos 

Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento. § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a:(...) Grifo nosso. Diante do exposto, tendo 

em vista que os Juizados Especiais Cíveis nesta Comarca utiliza o sistema 

eletrônico PJE, este deve ser o juízo competente, sendo este Juízo (1ª 

Vara) incompetente para a análise e julgamento da causa, impondo-se, 

assim, a extinção do feito. 3.Dispositivo Diante do exposto, julgo extinta a 

ação de cobrança movida por ENILDO ALVES DE SANTANA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, SEM RESOLUÇÃO de mérito nos termos 

do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de encaminhar os 

autos ao juiz competente, tendo em vista que o ajuizamento da inicial em 

meio eletrônico compete ao advogado que deve se utilizar de sua 

assinatura eletrônica, bem como, realizar a digitalização dos documentos. 

Considerando que o parecer do NAT no presente caso já foi realizado, 

deverá o peticionante junta-lo nos autos eletrônicos. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o peticionante. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 07 de março de 2017. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116801 Nr: 5856-79.2016.811.0008

 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: AURELIANO FRANCISCO DE LIMA, AURELIANO 

FRANCISCO DE LIMA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Estado devidamente intimado da penhora, não se manifestou, conforme 

certidão de folhas 168, assim, EXPEÇA-SE alvará para a transferência de 

valores à empresa prestadora de serviço, conforme nota fiscal de folhas 

151.

Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, INTIME-SE o 

município para que indique médico da rede pública para que realize Laudo 

informando da necessidade ou não da continuidade da utilização do HOME 

CARE, no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE outrossim, a Empresa prestadora do serviço de saúde, 

considerando o fechamento de novo ciclo de tratamento, para que 

apresente nota fiscal dos serviços prestados para que novo bloqueio de 

valores seja realizado.

 Por último, intime-se a parte autora para impugnar a contestação.

Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 07 de março de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112478 Nr: 3146-86.2016.811.0008

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a certidão do senhor Oficial de Justica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89939 Nr: 5378-76.2013.811.0008

 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: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DALLAZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a certidão do senhor Oficial de Justica.

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível, dirigi-me por diversas vezes em dias alternados 

ao endereço mencionado, nesta cidade e comarca e ali sendo Deixei de 

Proceder a Apreensão do bem Descrito no Mandado, em virtude de não 

encontrá-lo, e segundo informação de o requerido vendeu o veiculo para 

terceiro. Razão pela qual devolvo o presente mandado na central de 

mandados.Barra do Bugres-MT., 19 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 2442-73.2016.811.0008

 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: OMINI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FLORIANO JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a certidão do senhor Oficial de Justica. Certifico e dou fé, 

que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, 

dirigi-me por diversas vezes em dias alternados ao endereço mencionado, 

nesta cidade e comarca e ali sendo Deixei de Proceder a Apreensão do 

Veículo Descrito no Mandado, em virtude de não encontrá-lo, pois, 

segundo informação de vizinhos o requerido mudou-se para local não 

sabido. Razão pela qual devolvo o presente mandado na central de 

mandados

Barra do Bugres-MT., 19 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 105389 Nr: 5094-97.2015.811.0008

 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: NADIR RODRIGUES FERREIRA

 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 etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105521 Nr: 5176-31.2015.811.0008

 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: JALDETE SANTOS PEREIRA

 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 etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99764 Nr: 1493-83.2015.811.0008

 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: ROSALINA GONÇALVES DOS SANTOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81087 Nr: 2744-44.2012.811.0008

 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: SUELI CHAVES DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 17h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102819 Nr: 3392-19.2015.811.0008

 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: FLORENTINO FIGUEIRA TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112482 Nr: 3148-56.2016.811.0008

 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: ALUIZIO POMBAL DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 92854 Nr: 2776-78.2014.811.0008

 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: MARIA LUZIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO APARECIDO MARTINS DE LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Expedição de Alvará Judicial proposto por MARIA 

LUZIA MARTINS DA CRUZ, devidamente qualificada nos autos.

Alega em síntese a requerente, que é mãe do de cujus Danilo Aparecido 

Martins de Lima, falecido em 21 de junho de 2013, e que este deixou 

valores residuais a serem retirado, no qual pugna pela expedição de 

competente alvará para levantamento dos valores. Juntou documentos de 

fls. 09/18.

Determinado que fosse oficiada a Caixa Econômica Federal, para que esta 

informasse a existência de saldo em nome do de cujus Danilo Aparecido 

Martins de Lima e a que título e determinado que fosse oficiado o INSS 

solicitando-se informações quanto à existência de eventuais dependentes 

do falecido cadastrados no sistema (fls. 19).

O INSS informou que foi localizado benefício previdenciário de pensão por 

morte em nome da requerente, tendo como instituidor o de cujus Danilo 

Aparecido Martins de Lima (fls. 23).

Às fls. 27, a Caixa Econômica Federal informou que o de cujus Danilo 

Aparecido Martins de Lima não possuía contas na agência e que não 

existia pecúnia no saldo de FGTS e PIS .

A requerente apresentou manifestação de fls. 30/33, no requereu a 

intimação do Ministério do Trabalho de Tangará da Serra/MT, para que este 

instaurasse processo administrativo e liberasse as 04 parcelas restantes 

em favor da autora.

Determinado que fosse oficiado o Ministério do Trabalho de Tangará da 

Serra/MT, para que informasse se havia valores a serem recebidos pelo 

de cujus, bem como que fosse oficiado a Vara do Trabalho de Tangará da 

Serra/MT, para que informasse a existência de processo em nome do de 

cujus ou do espolio(fls. 44).

A parte autora apresentou novo endereço do Ministério do Trabalho de 

Tangará da Serra/MT às fls. 48/49.

O Ministério do Trabalho de Tangará da Serra/MT informou que o seguro 

desemprego do de cujus Danilo Aparecido Martins de Lima, foi paga 

somente uma parcela e depois bloqueado em razão do falecimento deste 

(fls. 51).

A parte autora apresentou manifestação de fls. 53/54, no qual requereu 

que fosse expedido ofício ao Ministério do Trabalho de Tangará da 

Serra/MT, para que enviasse ofício ao Ministério do Trabalho de 

Brasília/DF, para que esta remetesse a pecúnia para a Caixa Econômica 

Federal em favor da autora.

O Ministério do Trabalho de Tangará da Serra/MT informou que o espolio 

da família teria direito a mais 04 parcelas referentes ao seguro 

desemprego do de cujus (fls. 55).

Determinado vista dos autos ao Ministério Público (fls. 56).

O Representante do Ministério Público às fls. 57/59, manifestou-se 

favorável ao deferimento do pedido acostado às fls. 53/54.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Realmente, restando apenas o depósito bancário, não há qualquer 

impedimento para que a sua partilha se dê mediante a expedição de alvará 

judicial.

Essa é a conclusão que se retira do artigo 1º da Lei n. 6.858/80, isso 

porque, na ausência de dependentes habilitados, a transmissão é regida 

pelas regras da sucessão, pelas quais possuem os descendentes 

prioridade na ordem hereditária.

Vale registrar que, ordinariamente, seria imprescindível o procedimento de 

inventário ou arrolamento. Porém, ante a sua natureza alimentar, o 

acenado dispositivo legal permitiu, nessa hipótese, o levantamento 

mediante simples Alvará Judicial, no intuito de dar celeridade ao trâmite 

processual.

 Por essa mesma razão, a doutrina mais autorizada chama tal espécie de 

sucessão de “anômala”.

 Posto isso, AUTORIZO a autora MARIA LUZIA MARTINS DA CRUZ, a 

proceder ao levantamento dos valores em conta originariamente 

pertencente ao de cujus DANILO APRECIDO MARTINS DE LIMA, junto à 

Caixa Econômica Federal.

Oficia-se o Ministério do Trabalho de Tangará da Serra/MT, para que este 

envie ofício ao Ministério do Trabalho de Brasília/DF, para seja remetida a 

pecúnia referente as 04 parcelas referentes ao seguro desemprego do de 

cujus Daniel Aparecido Martins de Lima, para a Caixa Econômica Federal.

Expeça-se o Alvará Judicial.

Dispensado o registro nos termos do Prov. 42/08/CGJ.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 111408 Nr: 2534-51.2016.811.0008

 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: CLEONICE CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Expedição de Alvará Judicial proposto por 

WANDERSON FELIPE DA SILVA SOUZA, menor impúbere, representada 

por sua genitora CLEONICE CORDEIRO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Alega em síntese o requerente, que é filho do de cujus Vanderlei Silone de 

Souza, falecido em 13/03/2016, e que este deixou valores a serem 

retirado, razão pela qual pugna pela expedição de competente alvará para 

levantamento dos valores. Juntou documentos de fls. 09/26.

Determinado que fosse oficiada a Caixa Econômica Federal, para que esta 

informasse a existência de saldo em conta vinculada ao FGTS e PIS do de 

cujus Vanderlei Silone de Souza e determinado que fosse certificado 

quanto à existência de inventário em nome do de cujus (fls. 27).

Na certidão de fls. 28, consta que não há nenhum inventário em nome do 

de cujus Vanderlei Silone de Souza.

Às fls. 30, a Caixa Econômica Federal informou que foi localizado saldos 

em contas vinculadas com o FGTS em nome do de cujus.

Determinado que fosse colhida manifestação do Ministério Público (fls. 34).

Às fls. 35/35-v, o Representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável ao deferimento do pedido acostado em fls. 05/08.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Realmente, restando apenas o depósito bancário, não há qualquer 

impedimento para que a sua partilha se dê mediante a expedição de alvará 

judicial.

Essa é a conclusão que se retira do artigo 1º da Lei n. 6.858/80, isso 

porque, na ausência de dependentes habilitados, a transmissão é regida 

pelas regras da sucessão, pelas quais possuem os descendentes 

prioridade na ordem hereditária.

Vale registrar que, ordinariamente, seria imprescindível o procedimento de 

inventário ou arrolamento. Porém, ante a sua natureza alimentar, o 

acenado dispositivo legal permitiu, nessa hipótese, o levantamento 

mediante simples Alvará Judicial, no intuito de dar celeridade ao trâmite 

processual.

 Por essa mesma razão, a doutrina mais autorizada chama tal espécie de 

sucessão de “anômala”.

 Posto isso, autorizo o requerente WANDERSON FELIPE DA SILVA 

SOUZA, representado por sua genitora CLEONICE CORDEIRO DA SILVA a 

proceder ao levantamento do montante depositado na conta 

originariamente pertencente ao de cujus VANDERLEI SILONE DE SOUZA, 

junto à Caixa Econômica Federal.

Expeça-se o Alvará Judicial.

Dispensado o registro nos termos do Prov. 42/08/CGJ.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115567 Nr: 5106-77.2016.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMS, MAYRA FRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU DE SOUZA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Arbitro alimentos provisórios em 30% do salario mínimo vigente, devidos a 

partir da citação.

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 09/02/2017, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 3622-95.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ELZA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, defiro o pedido de habilitação de fls. 60/63, 

substituindo-se, ante o falecimento do Sra. Elza Ribeiro Sale, o pólo ativo 

da demanda, a fim de nele constar Espólio Elza Ribeiro Sale, devendo a 

ação prosseguir em seus ulteriores termos.Intimem-se os herdeiros da de 

cujus.Cite-se o requerido com as advertências de praxe.Procedam-se as 

anotações necessárias junto ao sistema Apolo, bem como a retificação da 

capa dos autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86027 Nr: 1828-73.2013.811.0008

 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 DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ALZIRO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1828-73.2013.811.0008

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES e ALZIRO LARA

PARTE REQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE BARRA 

DO BUGRES-MT

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Municipio de Barra do Bugres-mt, CNPJ: 

03507522000172, brasileiro(a), Endereço: Praça Angelo Masson, 1000, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

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$ 506,59, no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de inscrição na dívida 

ativa.

 Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2017.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 236-28.2012.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão negativa retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48249 Nr: 77-22.2011.811.0008

 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: MARLENE DA SILVA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante as informações contidas na petição de fls. 112/113, concedo o prazo 

de 30 (trinta) dias para a autora juntar nos autos o indeferimento do 

requerimento administrativo.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 102774 Nr: 3356-74.2015.811.0008

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA GERVAZONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13431-B

 Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 25/05/2017, às 

16h50min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim 

Maracanã, Barra do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, 

conhecido popularmente por “Forinho”).

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 
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acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se a parte requerida. Ciência a Defensoria Pública.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118062 Nr: 6647-48.2016.811.0008

 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: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Compulsando os autos, verifico que o genitor, ora requerente, 

está com a guarda de fato do menor, e segundo o relatório psicossocial 

acostado nos autos, tem zelado e garantido o desenvolvimento saudável 

do seu filho.Diante do relatório, a genitora, por sua vez, apesar de ter um 

relacionamento prejudicado com o requerente, tem exercido seu direito de 

visitas normalmente.De acordo com o artigo 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a guarda pode ser deferida, liminar ou incidentalmente.A 

guarda provisória conferida ao requerente somente pode trazer benefícios 

a menor, já que tal medida regularizará uma situação de fato. Ademais, a 

guarda não tem caráter definitivo e pode ser revista a qualquer 

tempo.Sendo assim, nos termos dos artigos 33 e seguintes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, DEFIRO a Guarda Provisória de GUILHERME 

LIMA GONÇALVES ao requerente MARCELO GONÇALVES, mediante 

termo.Expeça-se o competente termo de guarda, cientificando-se ao 

requerente de que estas deverão permanecer na sua companhia e, que a 

responsabilidade pelo bem estar das crianças é sua, inclusive, em relação 

à sua integridade física.Intime-se.Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107449 Nr: 211-73.2016.811.0008

 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: JOÃO LUCIO JOSE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DONIZETTI SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 211-73.2016.811.0008-código107449

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JOÃO LUCIO JOSE FILHO

PARTE REQUERIDA: CLARICE DONIZETTI SCOTTI

INTIMANDO(A, S): Requerente: João Lucio Jose Filho, Cpf: 08345856187, 

Rg: 2161374 SSP GO Filiação: João Lucio Jose de Brito e Jacira Antonia 

de Brito, data de nascimento: 18/10/1954, brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua 21 de Novembro, Qd. 07, Lt. 12, Sn, Cidade: Heitorai-GO

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$ 506,59, no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de inscrição do nome na 

dívida ativa.

 Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2017.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96993 Nr: 5391-75.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A - FIANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON MARTINS ALVES - 

OAB:29224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5391-75.2013.811.0008-código96993

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ELIANDRO FRANCISCO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: BANCO SANTANDER S/A - FIANCIAMENTO

INTIMANDO(A, S): Requerente: Eliandro Francisco da Silva, Cpf: 

97875341515, Rg: 001.540 SSP MT Filiação: Benedito Francisco da Silva e 

Ednalva Neres da Silva, data de nascimento: 28/08/1981, brasileiro(a), 

natural de Lapa-BA, solteiro(a), encarregado, Endereço: Av. Alessio 

Pelachim, 57, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

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$ 506,59, no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de inscrição do nome na 

dívida ativa.

 Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2017.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 4933-53.2016.811.0008

 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: REGINA LUANA DA SILVA, EMERSON LUAN DA SILVA, 

PAMELA GRACIELI DA SILVA, IZIDORIO DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais citados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, devendo ser retificados os assentamentos 

dos registros civis de RÉGNA LUANA DA SILVA, EMERSON LUAN DA 

SILVA e PAMELA GRACIELI DA SILVA, para que seja acrescentado o 

sobrenome paterno, qual seja “RONDON”, em todos os requerentes, e 

ainda, a retificação do assento de nascimento de RÉGNA LUANA DA 

SILVA, para que seja acrescida a letra ‘‘i’’ ao seu nome, passando a 

constar RÉGINA LUANA DA SILVA RONDON. Por consequência, DECIDO o 

processo COM JULGAMENTO de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC. Sem custas, devido a Assistência Judiciária Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado aos Cartórios de Registro Civil 

competentes para que sejam retificados os registros de nascimento.Não 

havendo nada mais, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.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.: 114026 Nr: 4118-56.2016.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CASTRO CLARINDO, ALESSANDRA DOS 

SANTOS CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GOMES CLARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, em consonância 
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com o parecer ministerial JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar ISMAEL 

GOMES CLARINDO, qualificado nos autos em epígrafe, a pagar, até dia 10 

de cada mês, a quantia equivalente a 30% (por cento) da remuneração 

liquida percebida do requerido, a título de alimentos, ao filho HEITOR 

CASTRO CLARINDO, devidamente qualificados nos autos. Em 

consequência, com fundamento no art. 487, I, do CPC, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Oficie-se ao empregador do 

requerido para proceda o desconto mensal na folha de pagamento do 

requerido o valor condenado, bem como a transferência para conta 

indicado pela requerente às fls. 10.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro estes, em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, inciso II do Código de 

Processo Civil, aplicando-se o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, 

vez que beneficiário da justiça gratuita.Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas, eis que inexigível o 

reexame necessário.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.: 109952 Nr: 1690-04.2016.811.0008

 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: BANCO DAYCOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SILVA CHAVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta por 

BANCO DAYCOVAL S/A, em desfavor de RAIMUNDO SILVA CHAVEZ, 

ambos qualificados nos autos.

Deferido o pedido liminar e determinada a citação da parte requerida (fls. 

31/31-v).

A parte autora informou que a diligencia estava depositada nos autos e 

por fim, requereu que fosse expedido mandado de busca e apreensão 

(fls. 33/33-v).

Às fls. 43, a parte autora requereu a desistência da ação, em razão do 

acordo firmado entre as partes.

É o relatório. Decido.

Em que pese à parte autora em petitório de fls. 43, requerer a 

homologação do acordo firmado entre as partes, DEIXO DE HOMOLOGAR 

o referido acordo, em razão deste não constar nos presente autos.

Diante da desistência da ação pela parte autora (fls. 62) HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO julgando extinto o processo, sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas e Honorários, pela parte autora conforme, conforme dispõe o art. 

90 do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e após, 

arquivem-se os autos.

 Dispensado o registro, pelo provimento 42/2008/GGJ.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 91688 Nr: 1849-15.2014.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 ELI ONOFRE DE JESUS devidamente qualificada nos autos opôs Embargos 

à Execução que lhe é movida por ADRIANA OENNING DIAS, também 

qualificado.

O embargado apresentou resposta às fls. 24/28, argumentando que os 

embargos são intempestivos e requereu a extinção dos embargos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Impossível o recebimento dos presentes Embargos à Execução, eis que 

claramente intempestivos.

Com efeito, o embargante requereu a nomeação de advogado dativo em 

razão de ser pessoa hipossuficiente, oportunidade que lhe foi nomeada a 

advogada conforme fls. 21 dos autos em apenso de cód. 89897.

 Ocorre que, a advogada nomeada ficou ciente da presente nomeação no 

dia 24 de março de 2014, e, interpôs o embargo no dia 23 de abril de 2014, 

conforme protocolo de fl. 05 dos embargos.

 A partir dessa data, de acordo com o que dispõe o artigo 915, caput, do 

Código de Processo Civil, teria o executado prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer embargos, sendo certo que, o feito foi protocolizado 29 (vinte e 

nove) dias depois da cientificação da nomeação.

Ocorre que o embargante protocolizou os embargos em 23 de abril de 

2014 (fls. 05), superando, assim, em muitos dias, o prazo para oferecer 

referida medida.

De outra banda, não há como afastar deste o notório caráter protelatório.

 Cediço que é assegurado ao indivíduo que a prestação jurisdicional seja 

ofertada em tempo razoável, configurando a conduta do ora embargante 

afronta à garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal - “todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação” diante de tamanha discrepância entre as 

datas acima citadas.

Tal atitude resulta em ato atentatório à dignidade da Justiça, pois o 

executado se opôs maliciosamente à execução, empregando ardis e 

meios artificiosos – artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil, o que 

configura litigância de má-fé.

Posto isso, considerando a intempestividade dos embargos opostos pelo 

embargante, rejeito-os, nos termos dos artigos 918, incisos I e III, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, decido o processo, sem 

resolução de mérito, consoante previsão expressa no artigo 485, inciso I, 

do dispositivo legal retrocitado.

Ante a litigância de má-fé, arbitro o valor da multa a ser pago em favor do 

exequente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, em 

atenção ao disposto nos artigos 774, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, ficando a cobrança suspensa, nos termos do artigo 98, § 

3º, do mesmo Código, eis que defiro a Assistência Judiciária Gratuita a ele.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquive-se.

Dispensado o registro, pelo provimento 42/2008/GGJ.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 118919 Nr: 168-05.2017.811.0008

 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: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Certificado 

o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se 

os autos.Sem custas.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.: 105691 Nr: 5295-89.2015.811.0008

 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: TATIANE SARAH DA SILVA, LETICIA BRITO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14.554-MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - 
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OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, AUTORIZO a requerente TATIANE SARAH DA SILVA e 

EMANUELLY VITÓRIA BRITO LOPES, menor impúbere, representada por 

sua genitora LETICIA BRITO DE OLIVEIRA a procederem ao levantamento 

do montante depositado na conta originariamente pertencente ao de cujus 

MAYCON LOPES, junto à Caixa Econômica Federal.Expeça-se o Alvará 

Judicial.Apense-se aos autos nº 5293-22.2015.811.0008 - Código 

105689.Dispensado o registro nos termos do Prov. 42/08/CGJ.Certificado 

o trânsito em julgado, proceda-se à baixa de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 1557-30.2014.811.0008

 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: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Expedição de Alvará Judicial proposto por MARIA 

APARECIDA BARBOZA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese a requerente, que vivia em regime de união estável com 

o de cujus Agnaldo Sebastião da Conceição, falecido em 27de janeiro de 

2014, e que este deixou valores residuais a serem retirados, no qual 

pugna pela expedição de competente alvará para levantamento das 

importâncias. Juntou documentos de fls. 07/14.

Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinado que 

fosse oficiada a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para que 

estes informassem quanto à existência de valores em nome do de cujus e 

a que título, bem como que fosse oficiado o INSS, solicitando-se 

informações quanto à existência de eventuais dependentes do falecido 

cadastrados no sistema (fls. 15).

Às fls. 20, a Caixa Econômica Federal informou que foi localizado saldos 

em contas vinculadas com o FGTS em nome do de cujus, totalizando R$ 

132,47.

O Banco do Brasil informou às fls. 26, saldo inexistente em conta, em 

nome do de cujus Agnaldo Sebastião da Conceição.

O INSS apresentou extratos informativos da ocorrência de benefício 

previdenciário de pensão por morte, em nome da requerente, tendo como 

o instituidor o de cujus Agnaldo Sebastião da Conceição (fls. 30).

Determinada vista dos autos ao Ministério Público (fls. 33).

Às fls. 34/34-v, o Representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável ao deferimento do pedido acostado em fls. 05/06.

Às fls. 35, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, para 

que incluísse o filho menor do de cujus no polo ativo ou comprovasse que 

este já é maior, no prazo legal.

A parte autora foi devidamente intimada às fls. 36.

 Às fls. 37/38, a requerente apresentou comprovação da maioridade de 

Marciano Barbosa da Conceição, filho do de cujus Agnaldo Sebastião da 

Conceição.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Realmente, restando apenas o depósito bancário, não há qualquer 

impedimento para que a sua partilha se dê mediante a expedição de alvará 

judicial.

Essa é a conclusão que se retira do artigo 1º da Lei n. 6.858/80, isso 

porque, na ausência de dependentes habilitados, a transmissão é regida 

pelas regras da sucessão, pelas quais possuem os descendentes 

prioridade na ordem hereditária.

Vale registrar que, ordinariamente, seria imprescindível o procedimento de 

inventário ou arrolamento. Porém, ante a sua natureza alimentar, o 

acenado dispositivo legal permitiu, nessa hipótese, o levantamento 

mediante simples Alvará Judicial, no intuito de dar celeridade ao trâmite 

processual.

 Por essa mesma razão, a doutrina mais autorizada chama tal espécie de 

sucessão de “anômala”.

 Posto isso, autorizo a requerente MARIA APARECIDA BARBOZA DA 

SILVA, a proceder ao levantamento do montante depositado na conta 

originariamente pertencente ao de cujus AGNALDO SEBASTIÃO DA 

CONCEIÇÃO, junto à Caixa Econômica Federal.

Expeça-se o Alvará Judicial.

Dispensado o registro nos termos do Prov. 42/08/CGJ.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 117388 Nr: 6236-05.2016.811.0008

 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): R.P. MINERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, 

THAIS GONÇALVES PERON, ROQUE PERON, SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial opostos por BANCO DO 

BRASIL S.A contra R.P MINERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, THAIS 

GONÇALVES PERON, ROQUE PERON e SUELI GONÇALVES PERON, todos 

qualificados nos autos. Com a inicial acompanham os documentos de fls. 

11/65.

Recebida as fls. 66/66-v, determinou a citação dos requeridos.

Às fls. 69/73 os requeridos pugnaram pela remessa dos autos a 1º Vara 

desta comarca, eis que há conexão com o processo de nº 104221, e 

ainda, afirma que a ação que tramita perante a 1º Vara desta urbe, foi 

protocolada em primeiro lugar.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de analisar pedido remessa de autos para a 1º Vara desta urbe 

para reunir este feito ao processo de cód. 104221, em razão da 

conexão/continência entres.

Pois bem, compulsando os autos verifico que os requeridos tem razão, e 

não compete este juízo julgar a ação de modo que falece competência a 

este juízo para julgar o presente feito.

Assim, dispõe o art. 55, 58 e 59 do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou causa de pedir.

(...)

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decidias simultaneamente.

 Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.”

Como já dito, a conexão é hipótese de prorrogação legal, ademais, em 

virtude de poderem representar a possibilidade de julgamentos 

conflitantes, devem por isso serem julgadas por um único órgão 

jurisdicional assegurando assim decisões que provenham de fundamentos 

análogos.

No caso em tela, tem competência para julgá-la o juízo que recebeu em 

primeiro lugar a partir da data da distribuição.

 Considerando que, no feito que tramita pela 1ª Vara deu-se o primeiro 

registro e distribuído, no dia 04/09/2015, e há correlação existente entre 

ambos os autos, vez que o desenrolar de um interfere no deslinde do 

outro, necessário se faz a remessa desses autos àquela vara, ante a 

prevenção.

Feitas tais considerações, declino da competência e determino a remessa 

dos autos à 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, com as baixas e 

cautelas devidas.

 Decorrido o prazo recursal in albis ou julgado recurso interposto, 

remeta-se os autos à Vara competente.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 580-48.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIMO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nesimo Alves Pereira, 

requerendo que seja sanada omissões e contradições na r. sentença 

proferida às fls. 120/120-v.

Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo 

legal, portanto recebo-os.

 É o necessário. DECIDO.

Nota-se que o requerente Nesimo Alves Pereira opôs embargos de 

declaração, que não merece prosperar pelos fundamentos de direito que 

anoto:

Levando-se em consideração a lição do saudoso mestre Magalhães 

Noronha - que esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos 

e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição 

quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando 

não disse o que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza 

na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376).

 Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na decisão prolatada.

Pois bem, analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a 

inexistência dos alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição.

 Com efeito, os embargos de declaração têm cabimento quando há 

omissão, obscuridade ou contradição do magistrado ao ponto que 

necessariamente deveria pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e 

consequente reforma da decisão deverão ser objeto de recurso 

pertinente.

Razão pela qual mantenho a decisão proferida e REJEITO os embargos de 

declaração, com fundamento no art. 1.022, I do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 84794 Nr: 907-17.2013.811.0008

 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: ALFREDO MOREIRA DE LIMA, JOANA NERIS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA MOREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

julgo procedente o pedido inicial, exonerando ALFREDO MOREIRA DE LIMA 

e JOANA NERIS DE LIMA de prestar alimentos a neta DEBORA MOREIRA 

DE LIMA. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, pelo que arbitro estes, equitativamente, em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, aplicando-se o artigo 98, § 3º do Código de Processo 

Civil, vez que beneficiário da justiça gratuita.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos com as baixas legais.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.: 118914 Nr: 164-65.2017.811.0008

 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: IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Considerando o desinteresse 

do autor na audiência de conciliação e considerando ainda, que a 

requerida já manifestou seu desinteresse na autocomposição por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que ora junto aos autos, 

dispenso a realização de audiência de conciliação ou mediação, nos 

termos do art. 334, §4º, I, do NCPC.Cite-se a parte requerida para, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, nos 

termos do artigo 335, do NCPC, sob pena de revelia e confissão quanto à 

matéria de fato. DETERMNIO A SECRETARIA QUE PROCEDA O 

DESENTRANHAMENTO DA CONTRAFÉ DE FLS. 52/57.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93715 Nr: 3464-40.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE MIRANDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:MT-10.592

 Autos: 3464-40.2014.811.0008 - Código: 93715

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Verifica-se que a audiência de oitiva de testemunha realizou-se no dia 

21/09/2016 na Comarca da Capital (fl. 149), contudo não fora anexada aos 

autos.

Diante disso, designa-se audiência de continuidade para o dia 12 de abril 

de 2017, às 17:30 horas, onde o acusado será interrogado.

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.

Cumpra-se expedindo o necessário para a realização do ato.

Barra do Bugres/MT, 23 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.: 85917 Nr: 1719-59.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 Posto isso, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, 

diante da absoluta ausência da intenção de matar, desclassifica-se a 

imputação formulada para o fim de afastar a competência do Tribunal do 

Júri para julgamento da presente causa penal e, por conseguinte, 

amolda-se a conduta de Patrícia Camilo nas penas do art. 129, caput, c.c 

73 do CPB figurando como vítima efetiva Fabio Jamil Bispo de Arruda e 

vítima virtual Benedito Bispo de Arruda e, por outro lado, declara-se extinta 

a punibilidade de Patrícia Camilo, forte nos arts. 103 e 107, IV do CPB, bem 

assim art. 38 do CPP eis que caracterizada a decadência.Visando 

resguardar o sistema acusatório (CRFB/88, 129), deixa-se de acolher a 

postulação ministerial de fl. 194vº eis que já registrado boletim de 

ocorrência e, além disso, o próprio MPE possui poder constitucional de 

requisição (CRFB/88, 129, VIII).Preclusas as vias impugnativas.Arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Oficie-se ao TRE/MT, bem assim 

aos institutos Estadual e Federal de identificação para as necessárias 

baixas.Expeça-se o necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Barra do Bugres/MT, 03/fevereiro/2017.João Filho de Almeida 
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Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 358-41.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Proceda-se com a vinculação do valor pago a título de fiança no presente 

feito.

Em seguida, expeça-se o necessário para liberação do valor em favor do 

acusado, observando os dados bancários de fl. 102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117508 Nr: 6306-22.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18.529

 Remetam-se as informações imediatamente ao i. Relator (Habeas Corpus 

nº 1001496-74.2017.8.11.0000).

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada para o 

dia 10/04/2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 1472-78.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO DA SILVA, Filiação: Eliane 

Maria da Silva, data de nascimento: 13/12/1988, brasileiro(a), natural de 

Terezina-PI, convivente, autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de Inquérito Policial acima mencionado 

que no dia 05/04/2013, por volta de 01:25 horas, no estabelecimento 

denominado Espeto Mania, situado na Avenida Xavante, Bairro Maracanã, 

nesta cidade e comarca de Barra do Bugres, o denunciado praticou vias 

de fato contra a vítima Eliane Martins de Souza, desferindo-lhe socos e 

pontapés, do que, contudo, não resultou lesão corporal.Consta ainda que 

nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, ao ser abordado 

por policiais militares, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, 

resistindo à prisão, na medida em que entrou em luta corporal com a 

guarnição, ocasionando lesões nas mãos dos policiais militares. Consta 

também, que na mesma data, o denunciado trazia consigo arma branca, 

tipo faca, com o cabo branco, de aproximadamente 22 cm de lâmina, sem 

licença da autoridade. Extrai-se, também, do caderno informativo, que na 

mesma data, no momento em que estavam no quartel da Polícia Militar, o 

denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Eliane Martins de 

Souza, dizendo que "iria lhe pegar e lhe matar". Consta, por fim, que no 

momento em que os policiais militares lavraram o boletim de ocorrência, o 

denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito 

próprio, dizendo chamar-se Elias Matias dos Santos. Segundo apurado, no 

dia dos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial descrito no 

primeiro parágrafo, quando o denunciado lá chegou e, sem qualquer 

motivação aparente, passou a agredir a vítima, desferindo-lhe socos e 

pontapés. Em razão disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que saiu em 

diligências e o encontrou próximo ao local, sendo que ao abordá-lo, o 

denunciado entrou em luta corporal com a guarnição, tentou empreender 

fuga e lesionou a mão dos policiais, tendo em vista que portava uma faca 

em sua cintura. Na sequência, o denunciado foi conduzido ao quartel da 

Polícia Militar, ocasião em que, ao avistar a vítima, ameaçou-a dizendo que 

iria pegá-la e matá-la. Extrai-se por fim, que no momento em que os 

policiais estavam lavrando o boletim de ocorrência, o denunciado 

identificou-se como Elias Matias dos Santos. Assim agindo, praticou o 

denunciado Fernando da Silva as condutas típicas previstas nos artigos 

19, caput, e 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41, no artigo 147, caput, no 

artigo 307 e no artigo 329, c/c artigo 69, todos do Código Penal, razão pela 

qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final 

condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na 

instruçã a vítima e as testemunhas.

Despacho: Autos: 1472-78.2013.811.0008 - Código: 85645DECISÃOI - 

Cite-se o réu Francisco das Chagas Silva no endereço encartado à fl. 90.II 

- Caso negativo, encontra amparo o pedido aportado à fl. 89, uma vez que 

restará incerto o paradeiro do denunciado (art. 361 do CPP). Deste modo, 

defere-se a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.III – Decorrido 

o prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado, vista ao Ministério Público para 

os fins do art. 366 do Código de Processo Penal.IV – Expeça-se o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 15/outubro/2015.João Filho de Almeida 

PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE CAROLINE 

FONSECA PEREIRA , digitei.

Barra do Bugres, 13 de fevereiro de 2017

Girley Cândida Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 40466 Nr: 717-59.2012.811.0050

 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 PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE MUSIS, PATRICIO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos aos advogados dos requeridos, para apresentação das 

derradeiras argumentações no prazo sucessivo de cino dias na seguinte 

sequência: 1º requerido José Carlos de Musis e 2º requerido Patrício 

Materiais para Construção Ltda .Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 69912 Nr: 3170-56.2014.811.0050

 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 FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSOM ALVINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 
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JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de fl. 

25.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2017. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 1857-89.2016.811.0050

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fls. 39 e determino a inclusão de restrição no veículo 

objeto da presente lide através do sistema Renajud.

II - No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias 

manifestar-se em termos de prosseguimento.

III - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87529 Nr: 417-24.2017.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, livre de 

ônus, e/ou, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do CPC.Frise-se que, consoante 

estipulado acima, caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído 

ao devedor livre de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 

911/69). Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas 

do art. 212, §2º do NCPC.VALE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO.Campo Novo do Parecis/MT, 23 de fevereiro de 2017.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79084 Nr: 299-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONCENTRAÇÃO DE BLOCO CARNAVALESCO 

(BLOCÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SOLANGE DE HOLANDA ROCHA, para 

devolução dos autos nº 299-82.2016.811.0050, Protocolo 79084, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 767-51.2013.811.0050

 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: LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAMPREGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o requerido devidamente 

citado, não contestou a presente ação. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 568-87.2017.811.0050

 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: ALL, VLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 568-87.2017.811.0050 – Código n°. 87883

 Vistos, etc.

1. INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios , pois não se admite a 

fixação de alimentos com este caráter em ação de investigação de 

paternidade em que o filho natural ainda depende da prova de 

reconhecimento da paternidade para fins alimentícios .

 2. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de abril de 2017, às 

09h30 (CPC, 334).

3. CITE-SE e INTIME-SE o requerido a comparecer à audiência designada, 

advertindo-o que em caso de desinteresse na realização do ato deverá se 

manifestar, nos termos do art. 334, § 5º do CPC.

Em não havendo manifestação, sua inércia será interpretada como 

aceitação tácita.

Consigne-se que o prazo para contestação fluirá a partir da data do 

protocolo do pedido de cancelamento de audiência ou da efetiva 

realização da audiência (CPC, 335, I e II).

 4. DESIGNO o dia 03 de abril de 2017, às 14h30min para a coleta do 

material genético para fins de realização de exame de DNA junto à 

servidora responsável.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento, advertindo a 

parte requerida que sua ausência gerará a presunção da paternidade, a 

teor do disposto no parágrafo único do artigo 2ª-A, da Lei 8.560/92 , 

devendo ainda, consignar das intimações, o valor dos honorários periciais 

(R$ 145,00) e a forma de pagamento, se for o caso.

5. INTIME-SE a requerente pessoalmente, na pessoa de sua representante 

legal, e dê-se ciência à sua Defensora.

6. Nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita postulada.

7. Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 06 de março de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 61401 Nr: 2396-94.2012.811.0050

 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: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação indevida do 

benefício ocorrida em 04/07/2011 (fl. 43), confirmando a antecipação de 

tutela deferida às fls. 80/82.DETERMINO que a requerente seja submetida 

a exame médico-pericial periódico nos termos do art. 70 da Lei n. 

8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357 e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor 

da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.Outrossim, expeça-se 

ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 200,00 (duzentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC”.MANTÉM-SE INALTERADOS OS DEMAIS COMANDOS 

EXARADOS NA SENTENÇA.P. I.C.Campo Novo do Parecis/MT, 07 de março 

de 2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 207-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 207-75.2014.811.0050 – Código nº. 66108

Vistos.

Intime-se a exequente para manifestar-se quanto à impugnação de fls. 

76/84, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 07 de março de 2017.

 Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 661-50.2017.811.0050

 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: ALBINA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom 

senso, entendo bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de 

ambas as partes para somente depois manifestar-me em sede de 

cognição exauriente, o que ocorrerá no momento da sentença.Por esses 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1867-36.2016.811.0050

 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: AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

YOUSSEF NASSIM KATRI, CAMILE KATRI, JOÃO DUVA, PAULINE KATRI, 

MARIA SILVIA CARDOSO DUVA, MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO 

DUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17.870/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Vistos.

I - Nesta data prestei as informações solicitadas ao Egrégio Tribunal de 

Justiça via malote digital. Junte-se aos autos o comprovante de envio.

II - No mais, cumpra-se a decisão proferida às fls. 285/286.

III - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39706 Nr: 3059-77.2011.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GONÇALVES DOS SANTOS, 

DOMINGOS G. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3059-77.2011.811.0050 – Código nº. 39706

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de DOMINGOS GONÇALVES DOS SANTOS.

Atendidos os requisitos legais, foi determinada a citação da parte 

requerida (fl. 24).

Houve tentativa de citação do requerido, a qual restou infrutífera (fls. 

26/28).

Com a informação do novo endereço do requerido, expediu-se mandado 

de citação (fl. 42), intimando a parte autora para recolher a diligência do 

oficial de justiça, todavia, quedou-se inerte (fls. 44).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que desde 2012 não houve citação nestes 

autos, ou seja, há quase 05 (cinco) anos e a parte autora devidamente 

intimada via patrono para recolher a diligência do oficial de justiça a fim de 

viabilizar a citação, manteve-se inerte.

Tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua 

ausência impede a formação da relação processual válida, nos termos do 

art. 239 do NCPC, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do NCPC.

Custas pelo autor. Não há condenação em honorários advocatícios.

PRIC.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.

 Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38748 Nr: 2101-91.2011.811.0050

 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: SMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 
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OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos arts. 485, III, do CPC, evidenciado o 

abandono da causa pela parte autora, DECLARO extinto o processo sem 

resolução do mérito .Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.Campo Novo do Parecis-MT, 20 de 

fevereiro de 2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 76757 Nr: 3206-64.2015.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO, IDERSON FERNANDO 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3206-64.2015.811.0050 – Código: 76757

SENTENÇA

Vistos.

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, moveu 

AÇÃO MONITÓRIA em face de CELSO JOÃO LONDERO e IDERSON 

FERNANDO LONDERO, já qualificado nos autos, visando a cobrança dos 

valores descritos na inicial.

Determinada a expedição de mandado de pagamento à fl. 17.

Em seguida, a parte autora noticia a realização de acordo extrajudicial e 

pleiteia pela homologação e suspensão do processo até o integral 

cumprimento do acordo (fls. 18/21).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio.

Indefiro o pedido de suspensão do presente feito pelo prazo assinalado às 

fls. 18/21, por expressa vedação legal contida no artigo 313, §4° do 

Código de Processo Civil, o qual dispõe que a suspensão pleiteada pelas 

partes em decorrência de transação, apenas poderá durar por 06 (seis) 

meses, senão vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 4o - O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) 

ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso 

II.

Anoto que em caso de eventual descumprimento da obrigação assumida 

pelo devedor, poderá a parte credora requerer o cumprimento de 

sentença, tendo em vista que a homologação de acordo constitui título 

executivo judicial.

Assim, HOMOLOGO, por sentença, a transação celebrada pelas partes, 

nos termos expostos na petição de fls. 44/52, e declaro resolvido o mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários, conforme pactuado no item 9 do acordo de fls. 

18/21.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os presentes autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se.

Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81607 Nr: 1708-93.2016.811.0050

 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: INES LIVRAMENTO NERI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários de 

advogado, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, 2º, CPC), ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita.PRIC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações legais.Às 

providências.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 

2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 1213-93.2009.811.0050

 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: LAURA CATIUCIA COSTA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VAGNER PEREIRA, POLYART 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA PRIMEIRA VARA

Para: Primeira Vara Criminal e Cível

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37472 Nr: 825-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº. 825-25.2011.811.0050 – Código nº. 37472

Vistos, etc.

1) Ante a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência 

para o dia 13/03/2017, às 16h30min.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37472 Nr: 825-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 REDESIGNO a audiência para o dia 13/03/2017, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87041 Nr: 191-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DESIGNO audiència de conciliação para o dia 05/04/2017, às 08:30

2. CITE-SE e INTIMA-SE a requerida a comparecer à audiência designada, 

advertindo-a que em caso de desinteresse na realização do ato deverá se 
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manifestar, nos termos do art. 334, == § 5º do CPC.

 Em não havendo manifestação, sua inércia será interpretada como 

aceitação tácita.

Consigne-se que o prazo para contestação fluirá a partir da data do 

protocolo do pedido de cancelamento de audiência ou da efetiva 

reaçização da audiência.

3. INTIMA-SE o requerente por meio de seu advogado constituido que lhe 

assiste no presente caso.

Às providência.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2017

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 562-56.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEC SERVIÇOS DE MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA, MARIA APARECIDA MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 562-56.2012.811.0050 – Código nº. 40308

DESPACHO

Vistos.

Intimada a impulsionar o feito a parte autora via patrono quedou-se inerte, 

consoante certidão de fl. 143.

Em face do exposto, intime-se pessoalmente a parte autora para que 

impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do 

art. 485, §1º do CPC.

 Conste a advertência que nova inércia determinará a extinção do feito por 

abandono.

 Às providências.

EXCEPCIONALMENTE, SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO 

e/ou OFÍCIO.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 60698 Nr: 1699-73.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JARILHO GALVÃO, CARLA 

ADRIANA LOPES RAPHAEL GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ROCHA 

RODRIGUES - OAB:221231/SP

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o autor devidamente intimado 

na pessoa de seus advogados, não efetuou o pasgsmento da diluigência 

do Sr. Oficial de Justiça. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 2342-65.2011.811.0050

 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: ANDRE REIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 109/126 foi interposto 

tempestivamente, razão pela qual, nos termos do item 5.16.19 da CNGCGJ 

impulsiono o presente feito a fim de que a parte apelada apresente 

resposta ao aludido recurso, no prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64257 Nr: 2291-83.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE RODRIGUES FROES, SANDRO 

RENATO DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 42, subscrita PELO Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 2518-73.2013.811.0050

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 81, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 1958-68.2012.811.0050

 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): CHAVES E CIA LTDA, LUIZ CARLOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 52, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38937 Nr: 2290-69.2011.811.0050

 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: COSMO BERNARDINO DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº 2290-69.2011.811.0050 (Código 38937)

Autor: Cosmo Bernardino de Mesquita

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em 

face da sentença proferida às f. 158-164.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença de f. 158-164, 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, uma vez que 

a sentença foi clara em condenar a parte requerida ao pagamento do 

auxílio doença, de modo que não há o que se falar em data, haja vista que 

não constam nos autos documento que comprove que a autarquia ré 

cessou o pagamento do benefício.

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, 06 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.: 18144 Nr: 1886-28.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A( atual denominação de continental 

banco s/a)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ. - 

OAB:12.314MT, SANDRO LUIZ CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2005/201 (Código 18144)

Autor: Banco Finasa S/A

Requerido: Pedro Loureiro Vargas

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Finasa S/A 

em face de Pedro Loureiro Vargas, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 168).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação busca e apreensão ajuizada pelo Banco Finasa S/A em 

face de Pedro Loureiro Vargas de modo que às f. 168 a parte autora 

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. 158).

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, 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.: 85454 Nr: 4037-78.2016.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON WILLAME VIEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4037-78.2016.811.0050 (Código 85454)

Autor(a): BV Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido(a): Jackson Willame Vieira Brito

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV Financeira 

S.A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Jackson Willame 

Vieira Brito, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: Marca: Chevrolet 

Modelo: Montana LS (N. Serie) 1.4 8V(ECONO.FLEX), Ano/modelo: 

2013/2013, Cor: Branca, Placa: NPD5835, Chassi 9BGCA80X0DB342201.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 18).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela BV Financeira S.A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Jackson Willame Vieira 

Brito, de modo que às f. 18 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.

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, 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.: 75647 Nr: 2538-93.2015.811.0050

 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: COSMA DALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios, e no mérito lhes 

dou provimento, face o erro material apontado no dispositivo, e não 

provido em relação a designar data para a cessação do benefício de 

auxílio doença, ou data para nova avaliação, tal procedimento deve ser 

adotado entre as partes, e não designado judicialmente, nos termos acima 

expostos.Sem prejuízo, certifique o transito em julgado da sentença 

proferida.Se positivo, arquive-se o feito com as comunicações 

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 CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70011 Nr: 3237-21.2014.811.0050
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO GUERO

 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:

 Autos nº 3237-21.2014.811.0050 (Código 70011)

Autor: José Francisco Guero

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela embargante em 

face da sentença proferida às f. 94-97.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença de f. 94-97, 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.

Pois bem. Observa-se que o autor ofereceu embargos de declaração da 

sentença, aduzindo que esta possui vício relevante, uma vez que fixou o 

valor de um salário mínimo como benefício de aposentadoria por invalidez.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que assiste razão o 

embargante diante do quanto o art. 44 da Lei nº 8213/91 estabelece, pois 

preceitua que a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de 

acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, face a contradição apontada e, para tanto, revogo o 

dispositivo da sentença quanto a menção de que o benefício deve ser no 

valor de um salario mínimo, permanecendo inalteradas as demais 

disposições.

Assim, prossiga-se no cumprimento da sentença de f. 94-97.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

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.: 71596 Nr: 146-83.2015.811.0050

 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: LC, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 146-83.2015.811.0050 (Código 71596)

Requerente: Leonir Coradi

Interditanda: Erminia Perin Coradi

Vistos.

Cuida-se de ação de interdição ajuizada por Leionir Coradi em face de 

Erminia Perin Coradi, aduzindo que a requerida apresenta enfermidade 

desde o mês de setembro de 2014, o que lhe impossibilita o necessário 

discernimento para os atos da vida civil, estando submetida a tratamento 

médico, requerendo sua nomeação como curador.

Após regular tramite processual, o feito foi sentenciado às f. 49-52, 

decretando a interdição de Erminia Perin Coadi e nomeando-lhe como 

curador Leonir Coradi.

Em seguida, o requerente informou o óbito de Erminia, bem como requereu 

a liberação de numerário constante na Caixa Econômica para a divisão 

remanescente em partes iguais para os herdeiros que o nomearam como 

representante (f. 66-67).

Instado a manifestar, o Ministério Público aduziu a ausência de interesse 

de incapaz ou litígios coletivos pela posse rural ou urbano, razão pela qual 

deixou de emitir parecer.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos às f. 66-67, verifico que 

o pedido é de flagrante ausência de interesse de agir, pela inadequação 

da via processual eleita pelo requerido.

Outrossim, em razão da morte da interditanda (f. 68), verifico a carência 

superveniente de ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a 

ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Transitada em julgado, 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.: 69604 Nr: 2958-35.2014.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO MILTON MARKUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2958-35.2014.811.0050 (Código 69604)

Autor: Banco Itaucard S/A

Requerido: Erno Milton Markus

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S/A 

em face de Erno Milton Markus, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 28).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S/A 

em face de Erno Milton Markus, de modo que às f. 28 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. 22).

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, 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.: 83706 Nr: 2992-39.2016.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 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 nº 2992-39.2016.811.0050 (Código 83706)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: André Volkweis

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de André Volkweis, ambos devidamente 
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qualificados nos autos.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 20).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de André Volkweis de modo que às f. 20 a 

parte autora 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, eis que não constam nos 

autos o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação 

expedido às f. 19.

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, 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.: 82919 Nr: 2496-10.2016.811.0050

 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

 PARTE AUTORA: NMds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. BERTA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA SERRA - OAB:3436/RO 

7001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INTIME-SE a parte exequente para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 7 de 

fevereiro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86977 Nr: 140-08.2017.811.0050

 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): ROSENI SOUZA LIMA

 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:

 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, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81450 Nr: 1617-03.2016.811.0050

 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: IVANILDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/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 5 dias, manifeste-se nos autos, 

informando nos autos a realização da pericia, nos termos da decisão de f. 

23-25, designada para o dia 20 de fevereiro de 2017, ou requerendo o que 

entender pertinente.

 Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 526-38.2017.811.0050

 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: LUCINEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Conforme 

dispõe o artigo 1º da Resolução nº 541 de 18 de janeiro de 2007, editada 

pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observado os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II 

da referida resolução.Pois bem, verifico que a tabela II estabelece como 

valor mínimo R$ 50,00 (cinquenta reais) e máximo R$ 200,00 (duzentos 

reais) para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, 

bem como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) guarda proporção ao 

trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.Com efeito, nomeio como 

perito o Dr. André Luciano de Meira Martins, bem como fixo os honorários 

periciais em R$ 200,00 reais, advertindo que o laudo pericial deverá ser 

entregue no prazo máximo de 30 dias, ressalvando que o pagamento dos 

honorários será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, caso seja 

necessário, consoante dispõe o artigo 3º da Resolução nº 541/2007 da 

CJF.Consigno que a perícia se realizará no dia 05/06/2017, às 16:00horas, 

no seguinte endereço: Avenida Brasil, n.º 1560, em frente a Câmara 

Municipal – Leon Medicina do Trabalho.Concluída a perícia, encaminhe 

ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF prevê, ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, 

acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados necessários 

para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo da perícia (art. 

4º, da Resolução nº 541/2007).Estabeleço como quesitos do Juízo:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75558 Nr: 2479-08.2015.811.0050

 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: LUCINDO GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

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, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

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.: 63926 Nr: 1952-27.2013.811.0050

 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: ARGENTINO CAVALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

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, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87818 Nr: 538-52.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROSA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.De início, proceda-se a correção da juntada da denúncia, eis que a 

cota ministerial se encontra encartada na capa dos autos, bem como a 

exordial acusatória foi dividida no início e final do processo.Em seguida, 

corrija/atualize a numeração das laudas.Sem prejuízo, em face da 

denúncia ofertada pelo Ministério Público, determino a notificação do(s) 

acusado(s) para oferecer(em) defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.Na 

defesa preliminar, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir exceções e 

preliminares, bem como invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar provas e arrolar 

testemunhas.Cientifique(m)-se o(s) acusado(s) que, não sendo 

apresentada a resposta no prazo assinalado, será nomeado defensor 

para oferecê-la, - o que desde já determino se faça na pessoa do ilustre 

Defensor Público atuante nesta comarca -, nos exatos termos do §3º do 

dispositivo legal mencionado.Tendo em vista o item II da cota ministerial (f. 

86), denoto que a folha de antecedentes criminais não fora juntada aos 

autos. Desse modo, intime-se o Ministério Público, após a apresentação de 

defesa prévia pelo(s) acusado(s), para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, proceda com a juntada da folha de antecedentes criminais 

do(s) denunciado(s), nos termos do art. 129, inciso VIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, bem como no art. 23 da Lei Orgânica do 

Ministério Público, que estabelece que o Ministério Público, no exercício de 

suas funções, poderá requisitar diligências investigatórias que entender 

cabíveis, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para 

prosseguimento de tal feito.Cumpridas as determinações acima, retornem 

os autos conclusos para análise das defesas.Proceda-se o cumprimento 

com urgência por se tratar de processo envolvendo réus 

presos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 6 de março de 2017.Cláudia Anffe Nunes 

da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80807 Nr: 1215-19.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITACIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº 1215-19.2016.811.0050 (Código 80807)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Epitacio de Souza

Vistos.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu, porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), nos seus 

regulares efeitos legais e jurídicos.

Intimem-se a fim de apresentar razões e contrarrazões no prazo legal, 

conforme art. 600 do CPP.

Após, nos termos do art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos 

distribuídos à Câmara competente e analisado o recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 06 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87873 Nr: 562-80.2017.811.0050

 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: ALESSANDRO ZARZENON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 562-80.2017.811.0050 (Código 87873)

Autor: Alessandro Zarzenon Pereira

Requerido: Santander Financiamentos e outro

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos materiais c/c indenização por danos morais com pedido de 

tutela provisória de urgência ajuizada por Alessandro Zarzenon Pereira 

em face do Banco Santander Financiamentos S/A (Aymoré Crédito, 

financiamentos e investimentos S/A).

O autor pugna pela concessão da AJG.

 Ocorre que a concessão de referido benefício está condicionada à 

afirmação pelas partes de que não estão em condições de pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, nos termos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, o que não ocorreu 

no presente caso.

Faz-se necessária a assertiva pelas próprias partes, a fim de que possam 

ser responsabilizados se faltarem com a verdade.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Há um acórdão do TJSP em que se indeferiu a concessão de assistência 

judiciária porque, apesar de ter requerido o benefício, o interessado 

deixou de afirmar que não tinha “condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família” (RT 809/237 e JTJ 259/324) – CPC Theotonio Negrão, 36ª ed., p. 

1229.

Outrossim, observo que a parte autora afirma ser escriturário, inclusive 

com cópia da CTPS e Holerite informando salário acima de R$ 2.600,00 

(dois mil e seiscentos reais).

Diante do exposto, e considerando as orientações contidas no Provimento 

40/2014/CGJ, não carreando aos autos nenhum documento que comprove 

a necessidade de concessão da AJG, intime-se a parte autora, por meio 

de seu patrono, via DJE, para que emende a inicial a fim de carrear 
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documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, em 10 dias, sob 

pena de indeferimento da Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 399-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo impreterível 

de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

indeferimento da concessão da AJG (NCPC §2º do art. 99 e art. 

290).Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.Decorrido 

o prazo, retornem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 7 de 

março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 396-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTÔNIO SCHAFER, JANDIRA KUNZ 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo impreterível 

de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

indeferimento da concessão da AJG (NCPC §2º do art. 99 e art. 

290).Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.Decorrido 

o prazo, retornem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 7 de 

março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 337-60.2017.811.0050

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIR ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Banco 

Itaucard S/A, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: Marca Volkswagen, 

Modelo Gol, Ano 2012/2012, cor: nada consta, Placa OBK1871, Renavam 

507308271, Chassi 9BWAB45U8DT218540.Decido.Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido estes 

requisitos.Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência (f. 12).Por outro lado, há 

receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser 

cumprido com circunspecção e moderação.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a parte devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87810 Nr: 535-97.2017.811.0050

 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): ADRIANA SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 535-97.2017.811.0050 (Código 87810)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Adriana Soares de Almeida

Vistos.

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 645-96.2017.811.0050

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Banco 

Itaucard S/A, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: um semi reboque marca 

rodotécnica, modelo TQAP 3B1, Ano FAB/MOD 2015/2016, Cor Cinza, 

Placa QBP9916, Chassi 9ª9RST3B1GBDR8041, Renavan 01058088454. 

Decido.Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos.Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência (f. 09).Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 
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propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84537 Nr: 3515-51.2016.811.0050

 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: Bonifácio José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3515-51.2016.811.0050 (Código 84537)

Requerente: Bonifácio José Tavares

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis

 Vistos.

Defiro a juntada da carta de preposição.

Certifique o cumprimento integral da decisão retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 387-86.2017.811.0050

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRV, AVVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:258475/DEF. PÚB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada.Esclareço, que nada impede que este juízo, após a realização da 

audiência, reaprecie o pedido e via de consequência altere o valor da 

pensão alimentícia.Designo audiência de conciliação, Instrução e 

Julgamento para a data de 18/05/2017, às 13:30horas.Cite-se a ré e 

intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, acompanhados 

de seu advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito 

de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento do processo e 

a daquele em confissão e revelia.Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e 

proferimento de sentença.Cite-se com as advertências de 

estilo.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 7 de 

março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83965 Nr: 3154-34.2016.811.0050

 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: MARIA LUCIA TEIXEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Maria 

Lucia Teixeira Soares na Ação de Concessão de Aposentadoria Rural Por 

Idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Sem 

custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 7 de março 

de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86372 Nr: 4739-24.2016.811.0050

 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: GMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4739-24.2016.811.0050 (Código 86372)

Requerente: Geni Manoel Cunegundes Pereira

Requerido: Pablícia Sena do Carmo

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Postergo a análise da guarda provisória para após a realização de estudo 

psicossocial, oportunidade em que nomeio a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo para a realização do estudo mencionado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na residência do requerente e requerida.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

____/_____/2017, às ___:____ horas.

Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá ao parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e proferimento de sentença.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

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.: 86583 Nr: 4867-44.2016.811.0050

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 295-11.2017.811.0050 (Código 86583)

Requerente: Ricardo Alvarenga.

Requerido: Rosimar Dias Costa

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Postergo a análise da guarda provisória para após a realização de estudo 

psicossocial, oportunidade em que nomeio a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo para a realização do estudo mencionado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na residência do requerente e requerida.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/04/2017, às 16:30 horas.

Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá ao parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e proferimento de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que o requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo.
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Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85246 Nr: 3862-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR PEDRO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3862-84.2016.811.0050 (Código 85246)

Requerente: Waldir Pedro Hoffmann

Requerido: Leonardo Schmitt

Vistos.

Considerando-se tratar-se de obrigação para a entrega de coisa incerta, 

determinada pelo gênero e pela quantidade, cuja escolha cumpre ao 

executado, cite-se este último para entregá-la individualizada no prazo de 

15 (quinze) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em 

contrato.

Feita a entrega, intime-se o exequente para, querendo, impugnar a escolha 

feita pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 168-73.2017.811.0050

 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): SIDNEI CASANOVA FLORIANO

 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 nº 168-73.2017.811.0050 (Código 87015)

Autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Requerido: Sidnei Casanova Floriano

Vistos.

Antes de analisar o pleito liminar, intime-se o autor, na pessoa de seu 

patrono constituído, via DJE, para que providencie aos autos, a 

comprovação da entrega da notificação extrajudicial ou o título de 

protesto, no endereço do requerido informado no contrato de f. 05, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 303, § 6º, do CPC, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 423-31.2017.811.0050 (Código 87535)

Autor: Bradesco Financiamentos

Requerido: Erisvan Marques da Silva

Vistos.

Antes de analisar o pleito liminar, observo que não constam nos autos a 

cópia do contrato firmado entre as partes.

Todavia, tendo em vista a certidão de f. 18, certifique o Sr. Distribuidor se 

foi aberto SDK para a solução para impressão dos documentos 

encaminhados pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Se negativo, proceda-se com a abertura de SDK para a solução do 

problema.

Se positivo, proceda-se a secretaria deste Juízo a intimação da parte 

autora, por meio de seu patrono, para que proceda-se com a juntada da 

cópia do contrato firmado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39416 Nr: 2769-62.2011.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLIR ANTONIO ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165-A/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2769-62.2011.811.0050 (Código 39416)

Autor: Banco do Brasil S/A

Requerido: Deolir Antônio Zanolla

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se requerendo o que for de direito, em 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC.

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), 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 4523-63.2016.811.0050

 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: MSDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4523-63.2016.811.0050 (Código 86104)

Interditando: Maria do Socorro do Nascimento Soares

Interditado: Manoel Isidio do Nascimento

Vistos.

Acolho o parecer ministerial de f. 21-22.

Nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo a fim de realizar estudo 

psicossocial com o interditado, bem como na residência das partes.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o aporte do estudo.

Com a juntada, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, retornem os autos conclusos, imediatamente, para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88064 Nr: 683-11.2017.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PASSARELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, com pedido de 

liminar, fundamentada no Decreto Lei nº 10.931/2004 - tendo por objeto o 

seguinte veículo: Marca/Modelo: Volkswagen Crossfox 1.6 OV (total Flex) 

4p (AG) Completo. Cor Branca. Ano/Modelo 7/8. Placa NIZ6588. Chassi 

9BWKB05Z384054994.Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos.Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência.Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86411 Nr: 4756-60.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PETRÚCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

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. Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao 

tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada, 

nos termos em que fora posta em juízo, dando o réu como incurso no 

artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os requisitos do art. 

41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 43 do 

CPP.

Fundamento a presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, 

portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente 

prosseguimento da ação penal.

Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Providencie-se a citação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

responda, por escrito, a acusação.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado se este possui 

advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir 

advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de citação.

 Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP.

 Comunique-se do teor da presente decisão ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e à 

Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.

Defiro na íntegra a cota ministerial.

Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 3323-21.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, ELVIS DA 

SILVA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Tendo em vista a ausência de 

informações acerca do cumprimento do Ofício Requisitório expedido às f. 

71, REDESIGNO a audiência para a inquirição das testemunhas Rogério da 

Silva, Simone Aparecida da Silva, Claudemir Ferreira e Cristivane 

Aparecida de Souza Almeida para o dia 10 de março de 2.017, às 

13h30min.. As testemunhas de defesa comparecerão independente de 

intimação. Sem prejuízo, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar 

acerca do pleito da Defesa, no prazo de 02 (dois) dias. Saem os 

presentes intimados. Serve a presente como ofício requisitório a ser 

encaminhado a Cadeia Pública e Polícia Militar. Cumpra-se.” Nada mais. 

Determinou a M.Ma. Juíza que às 17h25min.encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Bruna 

Gonzaga de Freitas), Assessora de Gabinete II da 2ª Vara, que digitei e 

subscrevi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 477-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 477-94.2017.811.0050 (Cód. 87664)

Recuperando: Wesley Costa da Silva

Vistos.

Tendo em vista que se trata de Guia de Execução penal provisória, fica o 

réu dispensado de recolhimento da pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

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), 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87668 Nr: 480-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 480-49.2017.811.0050 (Cód. 87668)

Recuperando: Damião Santos da Silva

Vistos.

Tendo em vista que se trata de Guia de Execução penal provisória, fica o 
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réu dispensado de recolhimento da pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

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), 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 20554 Nr: 860-58.2006.811.0050

 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: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA., 

EXTRA CAMINHÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, 

SILVANIA OLIVEIRA - OAB:9829-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:172.98-OAB/MT-A, Fernanda Ferreira - OAB:14.341 OAB-MT, 

GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - OAB:9148, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 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 seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 71461 Nr: 106-04.2015.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME, HARLEN 

MARCELO WERNER, ANDREIA BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 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, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do despacho de fls. dos autos.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 72854 Nr: 870-87.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, TRYGVE GABRIEL 

LANGFELDT, FRANCISCO CARLOS RAMOS, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS S/A, ROLANDO MARTINS, CARLOS ALBERTO WANZUIT, RODRIGO 

IAFELICE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:Proc. Estado

 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 o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do item 2.3.11 da CGJ, cujas guias podem 

ser emitidas no site www.tjmt.jus.br/servicos guias.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

2.3.11 – 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 17169 Nr: 920-65.2005.811.0050

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEINZEN, ANTONIO VICTOR DE 

SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/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 o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. 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 disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 75885 Nr: 2686-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, DIEGO DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 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 RONEILTON 

MALAQUIAS CORREIA, através de seus advogados, para que apresente 

as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 68455 Nr: 2196-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 135 de 367



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHA AURORA FREITAS MACIEL DA SILVA, 

CLARINDA SILVA DE MELO, DILVAIR NARDI SCHIAVINI, ECLAIR BIELESKI, 

ELENY DOS SANTOS, LUCIANA DEIVYS PIN, NEIVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, PREFEITO MAURO VALTER BERFT, 

PRESIDENTE DO FUNSEM - NEDILSON MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:, EDUARDO SOMMER 

DUTRA - OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-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 requerida, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 915-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT, JULIANA FIUSA FERRARI - OAB:6538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538

 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 05 dias, manifeste-se acerca dos 

embargos de declaração formulados pela parte autora face a decisão que 

indeferiu nova avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 1694-12.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL DO ESPIRITO SANTOS AMÉRICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 ré, ANTONIEL DO ESPIRITO 

SANTOS AMÉRICO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 3216-74.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE MARACANAÚ/CEARÁ, NUFARM 

INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO - OAB:

 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$ 150,00 (cento e 

cinquenta 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, 27 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 17683 Nr: 1425-56.2005.811.0050

 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: TEREZINHA GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS 

PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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, através de seus 

advogados, para que efetue o pagamento das custas judicias, fls., 

podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ou na secretaria da Segunda Vara desta comarca no prazo de 15 

dias, conforme sentença de fls. dos autos.

Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 71152 Nr: 4122-35.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI, SILEY 

VILARINDO DE ALMEIDA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-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 autora, através de seus 

advogados, para que efetue o pagamento das custas judicias, fls., 

podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ou na secretaria da Segunda Vara desta comarca no prazo de 15 

dias, conforme sentença de fls. dos autos.
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Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 1519-57.2012.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 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, através de seus 

advogados, para que efetue o pagamento das custas judicias, fls., 

podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ou na secretaria da Segunda Vara desta comarca no prazo de 15 

dias, conforme sentença de fls. dos autos.

Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 1674-21.2016.811.0050

 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: VARLEI JERONIMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BRAZ, ANDRE LUIS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:6877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência retro 

designada estarei em usufruto de compensatórias, redesigno-a para 

06/04/2017 às 15:00 horas.

Intimem-se.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82618 Nr: 2288-91.2014.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Marli Scortegagna Barbieri

 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:

 Autos n° 2288-91.2014.811.0051 - 82618

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual o 

Executado promoveu a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

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

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 17 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81863 Nr: 1754-50.2014.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Correia Carrijo

 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:

 Autos n° 1754-50.2014.811.0051 - 81863

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual o 

Executado promoveu a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

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

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 17 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106708 Nr: 1451-65.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Tarsis Rezende Fernandes

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem aos Princípios do 

Contraditório e Ampla Defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA para, no prazo legal, manifestar-se sobre a exceção de 

pre-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89979 Nr: 781-61.2015.811.0051

 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: JAIRO ZEFERINO

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 
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que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85886 Nr: 4115-40.2014.811.0051

 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: Leoti Mauricio da Silva

 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:

 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 REQUERIDA, 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.: 87586 Nr: 5008-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dione Brandalise, José Brandalise, Alice 

Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258.420 SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que Alice Brandalise não foi citada, por não ter sido 

encontrada, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), para a intimação da 

executada, sendo esta a quantia referente a uma diligência urbana, 

independentemente da distância percorrida, devendo este valor ser 

depositado na conta corrente nº 25.239-5, agência 3037-6 do Banco do 

Brasil S/A, CNPJ nº 030396500001-39 - Campo Verde-Diligências, 

consignando que deve ser juntado aos autos o comprovante de depósito 

ou transferência ORIGINAL, e NÃO serão aceitos comprovantes de 

entrega de envelope em caixas eletrônicos.

 No mais, consigno que permanecendo a parte, após devidamente 

intimada, inerte por mais de 30 (trinta) dias, será a presente Carta 

Precatória devolvida independente de cumprimento, conforme determina o 

item 2.7.5 da CNGC-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88058 Nr: 198-76.2015.811.0051

 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 Umberto Ferreira Vilela

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA manifestar-se sobre a implantação do benefício, ou 

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

advertindo-a que, decorrido o lapso temporal, o processo será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87752 Nr: 70-56.2015.811.0051

 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: Célio Antonio Beloto

 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:

 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 REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 1327-82.2016.811.0051

 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: Ismael Monteiro de Magalhães

 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:

 Autos n° 1327-82.2016.811.0051 - 106393

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Sabe-se que a homologação do pedido de desistência da ação aduzido 

pela Requerente após o prazo de resposta necessita da anuência do réu. 

Assim prescreve o art. 485, §4°, do NCPC:

“Art. 485.

 (...)

“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.”

Dessa forma, INTIME-SE o Requerido, para que diga a respeito do pedido 

de desistência de p. 58.

Após, CONCLUSOS.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120118 Nr: 1209-72.2017.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Natlino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para efetuar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 177,50 (cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) 

para a busca e apreensão do bem e citação do requerido, sendo 

necessário percorrer a distância de 44 (quarenta e quatro) quilômetros, 

ida e volta, até a "Assentamento 14 de Agosto", na zona rural deste 

Município, com o valor de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por 

quilômetro, acrescido de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por 

quilômetro até um máximo de R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos), devendo a mencionada quantia ser depositada na conta 

corrente nº 25.239-5, agência 3037-6 do Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 

030396500001-39 - Funajuris, consignando que deve ser juntado aos 

autos o comprovante de depósito ou transferência ORIGINAL, e NÃO 

serão aceitos comprovantes de entrega de envelope em caixas 

eletrônicos, tudo conforme regulamentação da Portaria n. 1/2009-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 416-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Neres Silva

 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:

 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 REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92907 Nr: 1602-65.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVO, JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FABRIS NETO - 

OAB:291103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10.292-A

 Revisão de Prestação Alimentícia

Decisão.

Vistos etc.

Já se disse, na ação anterior de revisão de prestação alimentícia, sobre a 

impertinência de determinar-se liminarmente a redução da obrigação.

 No caso dos autos, a precitada conclusão se mostra ainda mais 

pertinente. É que, como relatado em sua própria inicial, o Requerente 

celebrou dois acordos em duas ações distintas de alimentos. Na primeira 

(código 28691), concordou em entregar ao filho o que correspondesse a 

86,02% do salário mínimo. Na segunda, de revisão (código 92907), as 

Partes concordaram em reduzir a prestação a 48,22% do salário mínimo, 

então R$ 380,00, isso em 30 de setembro de 2015.

Assim, vê-se que, em pouco mais de um ano, o Requerente vem pela 

segunda vez solicitar nova redução da prestação alimentícia, agora para 

30% do salário mínimo.

Ao menos no meu sentir, a pretensão não pode ser acolhida, ao menos 

não liminarmente. É que a razão desposada, de uma segunda redução da 

capacidade financeira do Requerente, não veio devidamente demonstrada 

nos autos. Em outras palavras, nada há a demonstrar que, de fato, em 

decorrência de nova situação, o Requerente mereça uma segunda 

redução em sua obrigação de alimentar.

Decido.

INDEFIRO, pois, o pedido liminar de revisão.

 CITE-SE o Requerido, na pessoa de sua Representante Legal, para 

comparecer, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência 

de mediação a ser oportunamente designada pela Sra. Conciliadora.

Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 1º, § 2º, da 

Lei de Alimentos.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de dezembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 2712-36.2014.811.0051

 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: Fabiano Vicente da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Caminhões Cirasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada ao cadastro de maus pagadores.INDEFIRO, por outro lado, o 

pedido de condenação em razão de eventuais danos morais.CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$ 5.999,28 (item 2.1 da Tabela IX da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT).Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao órgão de 

proteção ao crédito, informando do cancelamento definitivo da obrigação 

apontada. No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no 

relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 19 de 

janeiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1664-42.2014.811.0051

 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: Luciano Brito de Aquino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

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

Silva - OAB:8184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR o Requerido 

ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos 

pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a 

partir da citação.Na forma do art. 85, § 2º do NCPC, CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais), observado, em especial a baixa complexidade da causa.No mais, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

eventual manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido 

de  execução  no  p razo  de  t r i n ta  d ias ,  a rqu i ve -se 

definitivamente.P.I.C.Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82607 Nr: 2282-84.2014.811.0051

 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: Francisca Ivonilde Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Borges Gabriel Cosméticos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz antonio pacci junior - 

OAB:235044

 Desta feita, por todo o acima exposto, JULGO inteiramente improcedentes 

os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios do Procurador da Requerida, desde logo arbitrados em R$ 

5.000,00, observando-se, em especial, a baixa complexidade da causa, 

mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as 

baixas anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74453 Nr: 3448-25.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3448-25.2012.811.0051 - 74453

Execução Fiscal

Decisão.
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Vistos etc.

O Exequente, não conseguindo a citação da pessoa jurídica executada, 

pediu a inclusão, no polo passivo da presente execução, dos sócios que a 

compõem, nos termos do art. 135, III, do CTN.

De fato, como se infere dos autos, a Executada encerrou irregularmente 

suas atividades.

 Observando os requisitos previstos pelo art. 135 do CTN, que disciplina a 

questão do responsável tributário, nota-se que o encerramento irregular 

das atividades da pessoa jurídica impõe a inclusão do sócio no polo 

passivo da execução. Veja o artigo mencionado:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(…)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado.”

Isso posto, DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução, 

promovendo-se as alterações correspondentes no Sistema Apolo.

EXPEÇA-SE o necessário à citação do Executado, consignando-se as 

advertências de praxe.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8319 Nr: 348-43.2004.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guollo & Guollo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Roberto Carloni de Assis - OAB:8508/MT, Ruy 

Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 348-43.2004.811.0051 – 8319

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

O Exequente, não conseguindo a citação da pessoa jurídica executada, 

pediu a inclusão, no polo passivo da presente execução, dos sócios que a 

compõem, nos termos do art. 135, III, do CTN.

De fato, como se infere dos autos, a Executada encerrou irregularmente 

suas atividades.

 Observando os requisitos previstos pelo art. 135 do CTN, que disciplina a 

questão do responsável tributário, nota-se que o encerramento irregular 

das atividades da pessoa jurídica impõe a inclusão do sócio no polo 

passivo da execução. Veja o artigo mencionado:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(…)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado.”

Isso posto, DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução, 

promovendo-se as alterações correspondentes no Sistema Apolo.

EXPEÇA-SE o necessário à citação dos Executados, consignando-se as 

advertências de praxe.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95455 Nr: 2524-09.2015.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Aparecido Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrokasa - EB Comércio de Eletrônicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Autos n° 2524-09.2015.811.0051 - 95455

Cautelar

Sentença.

Vistos etc.

Joelson Aparecido Rodrigues da Silva, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente ação cautelar em face de Eletrokasa Comércio de Eletrônicos 

Ltda., visando à suspensão de anotação de suposto inadimplemento seu 

de cadastro de inadimplentes.

Indeferido o pedido liminar, a Requerida foi citada e ofereceu resposta, 

confirmando, em especial, o negócio jurídico celebrado pelas Partes.

É o breve relatório. Fundamento.

À partida, informa-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos da ação declaratória 2838-52.2015.811.0051, Código 96259, tida por 

principal, embora equivocadamente tenha tramitado sem o devido 

apensamento.

Nos autos principais, acolheu-se a alegação de inexigibilidade da 

obrigação, em razão do pagamento feito pelo consumidor logo na 

aquisição do produto. Na oportunidade, determinou-se a exclusão de 

qualquer anotação vinculada ao contrato.

Dúvida não há de que, nessas condições, o trânsito em julgado daquela 

sentença, já a determinar a providência pretendida nestes autos, em tudo 

ensejou a perda superveniente do objeto desta cautelar.

Decido.

Pelo exposto, na forma do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente ação cautelar, por falta de interesse 

processual.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 3.000,00, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109571 Nr: 2253-63.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Cimadom, Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Autos n° 2253-63.2016.811.0051 - 109571

Resolução

Decisão.

Vistos etc.

Com razão os Executados.

 Realmente, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1001826-08/2016, o 

protesto efetuado pela Exequente, por força de liminar, fundada na 

alegação de suposto excesso, mereceu suspensão.

No ponto, anota-se que o protesto da dívida se transparece em requisito 

essencial à constituição da mora, de jeito que a suspensão do protesto, 

mesmo que temporariamente, cessa os efeitos da mora em relação aos 

Executados.

Assim, embora em momento anterior a liminar de busca e apreensão tenha 

sido deferida, em melhor análise aos autos, verifica-se que não é o caso.

REVOGO, portanto, a liminar anteriormente deferida.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de p. 58.
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Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78524 Nr: 3372-64.2013.811.0051

 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: José Edimundo Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 Isso posto, INDEFIRO a petição inicial, em razão de sua inépcia, nos 

termos do art. 330, I, § 2º, do novo Código de Processo Civil.Custas pelo 

Requerente.Diante da ausência de citação do Requerido, DEIXO de 

condenar o Requerente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 30 de junho de 2016.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 1493-17.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benjamin Bengochea Camera, Marlides Loregian 

Camera

 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:

 Autos n° 1493-17.2016.811.0051 – 106858

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à qualidade de segurado especial da Parte Requerente. MANTENHO os 

encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do 

NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas definidoras dos 

requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

maio de 2017, às 16:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98023 Nr: 3417-97.2015.811.0051

 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: CMdS, JSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FABRIS NETO - 

OAB:291103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3417-97.2015.811.0051 - 98023

Investigatória de Paternidade

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a hipossuficiência das Partes e, ainda, a existência de 

conta própria destinada ao recebimento das transações penais e 

suspenções condicionais do processo, SOLICITE-SE à Juíza que responde 

pela Vara Única Criminal e pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca a 

disponibilização dos valores necessários ao custeio da prova pericial.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120196 Nr: 1255-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS, CDO, CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1255-61.2017.811.0051 - 120196 (...) Decido. DEFIRO, pois, o 

pedido de guarda provisória, entregando à Requerente o encargo de bem 

cuidar da neta Michelle. EXPEÇA-SE, pois, o correspondente termo de 

compromisso. Sem prejuízo, CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE a 

Requerente, esta só na pessoa de sua ilustre Procuradora, a fim de que 

compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência 

de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de incorrerem em 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). 

Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, sem a cópia da petição 

inicial, mas assegurando-se aos Requeridos o direito de examinar os 

autos a qualquer tempo. 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) Por fim, na forma 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, 21 de fevereiro de 2017. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 120570 Nr: 1445-24.2017.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1445-24.2017.811.0051 - 120570

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 
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como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

em 05 (cinco) dias a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios desde logo arbitrados em 10% do valor da obrigação. O 

Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de março de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91738 Nr: 1261-39.2015.811.0051

 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: WFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Torbay Gorayeb - 

OAB:6351

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

REQUERIDO, atravéz de seu representante Legal Dr. Miguel Garcia 

Nogueira, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96834 Nr: 2964-05.2015.811.0051

 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: Firmino Três

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028/MT, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela 

parte requerida, ficando desde já advertida acerca das considerações 

contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35671 Nr: 2211-87.2011.811.0051

 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: Simone Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça da 3ª Secretaria Cível de Direito 

Público, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27708 Nr: 1814-96.2009.811.0051

 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 Antônio Hoffmann Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda, Banco Fibra S/A, 

Banco Bradesco S/A, Banco Indusval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - OAB:OAB/SP 

200.577, Andréia Lehnen - OAB:10752-B, José Edgard da Cunha 

Bueno - OAB:126.504/SP, Mauro Caramico - OAB:111110, Roberta 

Macedo Vironda - OAB:89.243/SP

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119970 Nr: 1142-10.2017.811.0051

 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: Bruno Luis Pires ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que 

indique o “quantum” incontroverso da dívida, apresente a planilha dos 

débitos, retifique o valor da causa e comprove a ausência de capacidade 

financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, artigo 

330, §2º, artigo 292, incisos I e V e artigo 99, §2º, todos do novo Código 

de Processo Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 20 de fevereiro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119682 Nr: 1025-19.2017.811.0051

 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: UILLIAN AURELIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL CAMPO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1025-19.2017.811.0051 - 119682 (...) Decido.Pelo exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo 

Requerente para determinar a suspensão da eficácia das cláusulas 

contratuais que se refiram ao preço do lote e à forma de correção das 

prestações mensais.Consequentemente, DEFIRO o pedido de consignação 

feito na inicial, autorizando o pagamento de R$ 299,33, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente, inclusive 

para evitar a anotação, em cadastro de maus pagadores, da diferença 

entre a prestação ajustada e a estipulada provisoriamente nesta 

decisão.Os valores deverão ser pagos tais como fixados no contrato, 

diretamente à Requerida, sem que se faça necessária a intermediação 

deste Juízo, por meio de depósito judicial.O Requerente deverá efetuar o 

depósito mensal das prestações independentemente de nova autorização 

judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso 

em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, 

aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de sua ilustre Procuradora (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de 
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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, 20 de 

fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 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, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Deixo de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do feito.P.R.I. 

Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em 

julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, 

NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 20 de fevereiro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119683 Nr: 1026-04.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, Antonio 

Carlos Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação dos embargantes para que: a) 

indiquem seu endereço eletrônico, de seu advogado e da parte 

embargada; b) consignem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação ou de mediação; sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil; c) tragam aos autos a planilha do débito, nos termos do 

que preconiza o art. 917, §3º do NCPC, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou da não apreciação da mencionada alegação, em 

consonância com o disposto no art. 917, §4º, I e II do NCPC; d) comprovem 

sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo 

Verde, 20 de fevereiro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 114169 Nr: 4369-42.2016.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, 

Fernando Schild Ribeiro, Urbano Silveira de Castro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca 

Rasqueri Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4369-42.2016.811.0051 – Código 114169

Espécie: Conciliação

Requerente: Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

Requeridos: Dirceu Pinhatti Mendes e Maria Francisca Rasqueri Mendes.

Data e horário: 20 de fevereiro de 2017, às 10h00min.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença da MMª Juíza de Direito e do 

causídico dos requeridos.

Verificou-se, ainda, a ausência da parte requerente e de sua causídica, 

os quais noticiaram a inexistência de possibilidade de acordo.

Dada a palavra a palavra ao advogado dos requeridos, este nada 

requereu.

DELIBERAÇÕES

A MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. I) Considerando que 

a conciliação restou prejudicada pela ausência das partes, DETERMINO o 

prosseguimento do feito, CONSIGNANDO-SE que o prazo para emendar a 

inicial deverá ser contabilizado da petição de ref. 36; II) Transcorrido o 

prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos; III) 

Apresentada a emenda pela autora, INTIMEM os requeridos para 

apresentarem defesa, no prazo legal, sendo dispensada nova audiência 

de conciliação, bem como novo ato de citação; IV) Saem os presentes 

intimados.” Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo 

por que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119683 Nr: 1026-04.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, Antonio 

Carlos Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos embargantes, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias: a) indiquem seu endereço eletrônico, de seu 

advogado e da parte embargada; b) consignem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação ou de mediação; sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil; c) tragam aos autos a 

planilha do débito, nos termos do que preconiza o art. 917, §3º do NCPC, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos ou da não apreciação da 

mencionada alegação, em consonância com o disposto no art. 917, §4º, I e 

II do NCPC; d) comprovem sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), 

sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110728 Nr: 2745-55.2016.811.0051

 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: Alaor Brito de Carvalho

 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:

 Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade 

rural com pedido de tutela antecipada proposta por ALAOR BRITO DE 

CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que após a 

análise da exordial, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, indeferido seu pedido de tutela de urgência e ordenada a citação da 

parte ré (Ref. 04). Devidamente citada, a autarquia previdenciária advoga 

pela improcedência dos pedidos (Ref. 10).O requerente impugna as teses 

defensivas e postula pelo prosseguimento do feito (Ref. 11). É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De início, inexistindo nulidades a declarar e nem 

irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo, em obediência 

ao que preconiza o art. 357, do NCPC. FIXO como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural em regime de economia familiar do 

requerente pelo período exigido pela legislação vigente.A fim de elucidar 

as questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas, assim como prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 143 de 367



DOCUMENTAL, consistente na juntada de novos documentos.Por 

consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de abril de 2017 às 14h00min. ESTABELEÇO o prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número 

máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO 

que a inquirição de testemunhas em quantidade superior somente será 

admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e 

se necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 

do NCPC. Se houverem testemunhas residentes fora da Comarca, 

DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde, 03 de 

março de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 2388-75.2016.811.0051

 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: Jairo Ribeiro Eduardo

 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:

 Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade 

rural com pedido de tutela antecipada proposta por JAIRO RIBEIRO 

EDUARDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que após a 

análise da exordial, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, indeferido seu pedido de tutela de urgência e ordenada a citação da 

parte ré (Ref. 04). Devidamente citada, a autarquia previdenciária advoga 

pela improcedência dos pedidos (Ref. 11). O requerente impugna as teses 

defensivas e postula pelo prosseguimento do feito (Ref. 12). É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De início, inexistindo nulidades a declarar e nem 

irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo, em obediência 

ao que preconiza o art. 357, do NCPC.FIXO como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural em regime de economia familiar do 

requerente pelo período exigido pela legislação vigente. A fim de elucidar 

as questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas, assim como prova 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de novos documentos. Por 

consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de abril de 2017 às 14h30min. ESTABELEÇO o prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número 

máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO 

que a inquirição de testemunhas em quantidade superior somente será 

admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e 

se necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 

do NCPC. Se houverem testemunhas residentes fora da Comarca, 

DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde, 03 de 

março de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112464 Nr: 3641-98.2016.811.0051

 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: Meirileny da Conceição Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3641-98.2016.811.0051 (Código 112464)

Ação Declaratória/Condenatória para Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez, subsidiariamente, Restabelecimento de Auxílio-Doença com 

Pedido de Tutela Provisória de Evidência.

Vistos etc.

De início, considerando a inexistência de preliminares ou prejudiciais de 

mérito arguidas pela autarquia previdenciária, DETERMINO o integral 

cumprimento da deliberação constante à Ref. 04, notadamente a 

realização da perícia.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 06 de março de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 120409 Nr: 1362-08.2017.811.0051

 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: Rubens Venancio Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada TELMA RACHEL CANDIL, OAB/MT 10.292-A, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente RUBENS VENANCIO 

CLEMENTE, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

26.05.2017, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6198 Nr: 544-47.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister - 

OAB:7328-B/MT

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11785 Nr: 1296-48.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ozório Madaleno

 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: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 INTIMO a parte autora que o processo foi desarquivado e está a 

disposição por cinco dias, após retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23500 Nr: 1448-91.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30598 Nr: 706-95.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 144 de 367



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Aparecida Oliari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mais um vez INTIMO a parte exequente para retirar e distribuir a carta 

precatória expedida desde 26/08/2016, ou impulsionar o feito requerendo 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1159-90.2010.811.0051

 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: Paulo Sergio Duarte da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 INTIMO a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28850 Nr: 2943-39.2009.811.0051

 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 Ozório Madaleno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vilela Zagatto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 INTIMO a parte embargada que o processo foi desarquivado e está a 

disposição por cinco dias, após retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23207 Nr: 1179-52.2008.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:OAB/PR 55499, Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 INTIMO a parte REQUERIDA que o processo foi desarquivado e está a 

disposição por um período de cinco dias, após retornará ao arquivo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116583 Nr: 5576-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuele Costa Carvalho, Volney Ferreira 

Gonçalves, Janderson de Castro Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Aperlino Loureiro Neto - OAB:15612

 TTERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 5576-76.2016.811.0051 – Código 116583

Espécie: Carta Precatória/ Criminal

 Data e horário: 01 de fevereiro de 2017, às 17:15 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a ausência da vítima e a presença do 

Promotor de Justiça e do Defensor Público, nomeado para o ato.

A vítima, apesar de intimada, não compareceu ao ato nem apresentou 

justificativa.

DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Ante a ausência 

injustificada da vítima, redesigno o ato para o dia 29/03/2017, às 14h30min, 

devendo constar do mandado que sua ausência injustificada implicará na 

sua condução coercitiva. Intime-se. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

LEANDRO FABRIS NETO

Defensor Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77583 Nr: 2520-40.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Roseneia 

Maria Américo, Maria do Socorro de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Antonio Maciak, Fernando Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Algacy Nunes da Silva Júnior 

- OAB:9496, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa 

dos Réus, nos termos do art. 535, do CPC, somente para fixar o regime 

aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime de porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito a que foi condenado o Réu Sílvio 

Antônio Maciak.REABRO o prazo para interposição de recurso, nos 

termos da lei.Intimem-se.Publique-se.Às providências.Cumpra-se. Campo 

Verde /MT, 20 de fevereiro de 2017.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77583 Nr: 2520-40.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Roseneia 

Maria Américo, Maria do Socorro de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Antonio Maciak, Fernando Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Algacy Nunes da Silva Júnior 

- OAB:9496, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91486 Nr: 1191-22.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerusa Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 Autos n° 1191-22.2015 – Cód. 91486

Ação Penal

Sentença.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º da Lei 9.099/95.

Depreende-se dos autos pelo recibo juntado após a realização da 

audiência preliminar que Jerusa Gomes dos Santos cumpriu fielmente os 

termos da transação que lhe foi imposta, (ref. nº 83, 84 e 85).
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Decido.

Ex positis, declaro extinta a punibilidade de Jerusa Gomes dos Santos 

devidamente qualificada nos autos, pelo pagamento da prestação 

pecuniária, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Proceda-se as anotações estilares com relação a autora do fato.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57094 Nr: 2511-42.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESARA SILVEIRA, JOAQUIM LUIZ 

DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11.322, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:OAB/MT 8.500, MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:OAB/MT 12.636, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5931/MT, Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:8.948/MT

 Autos nº. 2511-42.2016.811.0029 (57094)

Vistos, etc.

 Considerando que o endereço da testemunha é, de fato, o que consta 

nos autos, designo audiência para sua oitiva para a data de 21 de março 

de 2017 às 15h45min (horário oficial do MT).

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 20 de fevereiro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45899 Nr: 1926-58.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenira dos Santos, Cleidiane dos Santos Silva, Cristiane 

de Oliveira, Daiana Cristina Both Andres, ELAINE NOELI ELSENBACH, 

LEDA TEREZINHA OLIARI, MARIA JOSE ARAUJO, MARILENE BARBOSA 

LAROQUE, MARIUZA VANISKI FERREIRA, ROSMERI BERNADETE 

ANSCHAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Da impugnação de fls. 480/592, abra-se vista dos autos à parte autora 

para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 788-85.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Aparecido Ferreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 788-85.2016.811.0029 (54152)

Vistos, etc.

 Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora.

 Designo audiência de instrução para o dia 18.04.2017 às 12h30min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pelas partes, sejam intimadas na pessoa de seus 

Procuradores para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação das próprias partes na pessoa de seus 

Procuradores, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 20 de fevereiro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 1367-33.2016.811.0029

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:202844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 14h30min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52676 Nr: 3195-98.2015.811.0029

 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): JCC, JPdJ, KAXL, NMdST, VRdS, AVC, VLdS, 

EdSL, RJF, APFL, CFdS, MRdO, FRC, JCdO, AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso (Canarana) - OAB:, Jonas Henrique 

Meldola da Silva - OAB:15530/MT, José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A/MT, Otavio Simplicio Kuhn - OAB:8113-e/MT

 Vistos, 1. Trata-se de preliminar arguida em Defesa Prévia pelo 

denunciado Cristovão Ferreira de Sá refutando haver litispendência uma 

vez que os fatos imputados nesta ação penal já foram processados e 

julgados pela Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (Código 

150395). 2. No que tange à exceção de coisa julgada alegada pelo 

denunciado Cristovão Ferreira Sá sob os referidos argumentos, entendo 

que deve ser rejeitada, ao modo que, limitou-se tão somente em comprovar 

o andamento processual daqueles autos naquela Comarca, sem 
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demonstrar, portanto, que se tratam dos mesmos fatos. 3. Nesse sentido 

vislumbra-se o entendimento dos Tribunais Superiores. In verbis: (...) ... 4. 

Ainda, quanto a alegação denunciado Cristovão Ferreira de Sá de que 

denúncia é inepta, afasto-a uma vez que se depreende da peça 

acusatória os elementos descritos no art. 41 do Código de Processo 

Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e rol 

de testemunhas. 5. Desse modo, não há, portanto, em que se falar em 

inépcia da denúncia até mesmo porque esta fora devidamente recebida 

(fls. 1052) dando início a persecução criminal da esfera judicial nos quais 

os réus encontram-se devidamente processados, atendendo tudo mais 

aos princípios estabelecidos pela normativa penal processual e 

constitucional. 6. No mais com o retorno da Carta Precatória de fls. 1080, 

encerro a instrução processual, no que determino que dê-se vistas as 

partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

alegações finais.7. Após, conclusos para prolação de sentença. 8. 

Cumpra-se. 9. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 1566-55.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Lopes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4.456/MT, TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - 

OAB:21485/O

 Vistos,

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Adão Lopes 

Chaves, aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 122/122-v°, 

no que concerne a ausência de comprovação nos autos da necessidade 

do deferimento do pedido de substituição da prisão em regime fechado por 

prisão em regime domiciliar.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 59082 Nr: 458-54.2017.811.0029

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Poliana da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva. - 

OAB:217.166/SP., Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:MT-21440/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a 

necessidade da segregação cautelar da acusada, em conformidade com o 

parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso 

desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, Julgo 

Improcedente o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 

03/10, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, 

aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a 

segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição 

por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.10. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58201 Nr: 3060-52.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio José Muniz, Ana Maria Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:OAB/MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI, 

Louise Rainer Pereira Gionédis, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico para 

os devidos fins, que a quantidade de atos para o cumprimento do 

mandado de diligência é de 01 ato, zona urbana (ida e volta) perfazendo o 

valor de R$ 7,00 (sete reais), a ser pago conforme portaria de nº 06/06. O 

deposito deverá ser efetuado somente através do caixa interno, como 

identificador o número do Código do Processo, Banco do Brasil, Agência 

1319-6, Conta Corrente 14774-5 – Oficiais de Justiça – Diligência, CNPJ 

00.059.563/0001-55, devendo ser encaminhado o comprovante de 

depósito para este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54591 Nr: 1042-58.2016.811.0029

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 13h30min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50205 Nr: 1851-82.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata de Souza, RONYMEIRE GOMES DE LIMA, Marcia 

de Fatima dos Santos, Elisa Domingos Madoreira, Cristiane de Oliveira, 

Vanúzia Nogueira da Silva, Nelci Maria Costa, Fernanda Alves, SUELI 

SALETE POLETTO FERREIRA, ANGELA MARIA PAES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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 Cumpra-se a r.decisão de fls. 312.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 1029-59.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO BARBOSA SILVA

 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:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 13h45min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55517 Nr: 1537-05.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Stroschein

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:1056089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 14h15min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55412 Nr: 1476-47.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elide Broetto Ris

 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:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 13h00min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26998 Nr: 867-40.2011.811.0029

 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: Clara Hilda Kurtz Dieter

 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:

 Vistos,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de abril de 2017, às 12h45min(MT), consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87570 Nr: 145-11.2017.811.0024

 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: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MIGUEL LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓCIOS LTDA ajuizou ação de busca e 

apreensão com pedido liminar em desfavor de JULIANO MIGUEL LUCAS.

 Requereu a autora, às fls. 47/48, a desistência do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.
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 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 aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Dê-se baixa nas eventuais restrições existentes.

 Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79813 Nr: 1101-61.2016.811.0024

 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: Lucilei Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Macedo Rodrigues, Banco do Brasil 

S/A, Wirys Ataídes da Silva, Luzinete Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373, Jucélia Basílio da Silva - OAB:22184/GO, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ..Assim, não se mostra presente o requisito da verossimilhança das 

alegações (art. 300 do CPC), razão pela qual, indefiro o pedido. Assim, 

diante do indeferimento do pedido liminar, deixo de suspender o curso dos 

autos principais (cód. 2003), a considerar a regra do artigo 678, caput, do 

Código de Processo Civil, por não verificar presentes os requisitos legais 

autorizadores. É o que entende a doutrina ao afirmar que:“Ao contrário do 

CPC de 1973, a suspensão prevista pelo deferimento provisório dos 

embargos não suspende, no CPC de 2015, o processo principal total ou 

parcialmente. Suspende apenas as medidas constritivas realizáveis ou 

realizadas sobre os bens litigiosos que constituem objeto dos embargos.” 

[WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; JÚNIOR DIDIER, Fredie; TALAMI, Eduardo 

e DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1581 – sem grifo no 

original]Citem-se os embargados, ressaltando que o embargo poderá ser 

contestado no prazo de quinze (15) dias, conforme estabelece o artigo 

679 do Código de Processo Civil. Deverá o ato citatório dos embargados 

que não possuem procurador constituído, ser realizado pessoalmente, nos 

termos do artigo 677, § 2°, do Código de Processo Civil. Certifiquem-se 

quem já foi citado. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74535 Nr: 2187-04.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2017, às 

13h00min.

Intimem-se as partes, devendo vir acompanhado de seus patronos.

Esclareço que, dispensada está a intimação das testemunhas arroladas, 

as quais, segundo a inteligência do artigo 455, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil, deverão comparecer ao ato processual designado 

independentemente de intimação. Ficando àquele que requereu a prova 

testemunhal, a incumbência da intimação, ‘presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição’ (§ 2°).

Cumpra-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89425 Nr: 910-79.2017.811.0024

 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: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO, GORDINHO, FUMAÇA, DENTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I.Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez não verificar 

neste momento processual, elementos suficientes para afastar a 

presunção relativa de hipossuficiência, a saber: a natureza e o objeto do 

litígio discutido em juízo, consistente no valor da área de exercício da 

posse. [...] Assim, como o valor médio praticado em Chapada dos 

Guimarães/MT corresponde a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

por hectare, é de rigor utilizar o fato multiplicador (R$ 4.500,00) pelo 

tamanho da área – sessenta e seis hectares – para se chegar ao valor 

correto da ação, totalizando-se, portanto, o montante de R$ 297.000,00 

(duzentos e noventa e sete mil reais). O que faço de ofício forte no que 

determina o artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil.Portanto, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de dez (10) dias, recolha o 

valor referente às custas processuais, sob pena de extinção do 

feito.III.Sem prejuízo do exposto, deverá o autor, no prazo acima 

especificado, esclarecer a este juízo qual a exata localização do imóvel de 

sua posse, se na cidade de Cáceres/MT ou nesta Comarca, para fins de 

verificação da competência para julgamento do o feito, a considerar que 

ora o autor afirma estar o imóvel dentro dos limites jurisdicionais desta 

Comarca (fls. 30, 32 e 42), ora afirma que o imóvel se localiza na cidade 

de Cáceres/MT (fl. 4).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 3410-89.2015.811.0024

 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: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marques Silveira - 

OAB:20.333 - 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, 

juntando aos autos o comprovante de depósito da diligência, vez que não 

acompanhou a petição ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88371 Nr: 516-72.2017.811.0024

 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: Valter Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87914 Nr: 357-32.2017.811.0024

 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: Evaristo Pinho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89279 Nr: 849-24.2017.811.0024

 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: Supermercado Somar - ME, Aristé Candida Ferreira, 

Alaerte Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFIA DA 10ª CIRETRAN DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar, uma vez ausentes os 

requisitos legais. Cumpra-se o disposto no artigo 7º, II, da Lei nº 

12.016/09, com a remessa da cópia da inicial ao órgão de representação 

judicial do impetrado. Notifiquem-se as autoridades apontadas como 

coatoras, na pessoa de seu representante legal, ou quem faça às vezes, 

enviando-lhe a segunda via da petição inicial apresentada, com as cópias 

dos documentos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o que 

entender necessário (artigo 7°, I, da Lei nº 12.016/2009). Após, dê-se 

vista ao Ministério Público, conforme determina o artigo 12 da Lei nº 

12.016/2009.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 42-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES PAES

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 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 05 (cinco) 

dias, acerca da petição do réu à fl. Retro, valendo o silência como 

concordância.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57600 Nr: 643-49.2013.811.0024

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE PEREIRA MARIANO, Cpf: 

84130318268, Rg: 4512797, Filiação: Valceni Ferreira Mariano e Marden 

Roberto de Castro Mariano, data de nascimento: 23/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, solteiro(a), engenheiro de produção, Telefone 

65-9994-8520. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Indiciado(a), acima qualificado(a, s) para 

que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, 

mais precisamente para informar aos autos o número de sua conta 

corrente, a fim de que seja transferido o valor pago pelo réu, a título de 

fiança.

Despacho/Decisão: VISTOS,Cuida-se de inquérito policial, o qual visa 

apurar suposto crime de porte tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 

147 do Código Penal.Do exame dos autos, depreende-se ter sido o réu 

preso em flagrante pelo delito de embriaguez ao volante, sendo-lhe 

concedida a liberdade mediante arbitramento de fiança no valor de R$ 

678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), devidamente recolhidos (fls. 14 

e 25).O Ministério Público, ao receber as peças do inquérito policial, 

manifestou-se pelo arquivamento, uma vez que não restou comprovada a 

alteração da capacidade psicomotora do indiciado pelo uso de álcool ou de 

outra substância que cause dependência.O inquérito foi devidamente 

arquivado, nos termos da decisão de fl. 46, vindo os autos conclusos 

acerca do direcionamento do valor recebido a título de fiança. Na hipótese, 

cabível a devolução dos valores, pois além da previsão legal expressa no 

art. 337 do Código de Processo Penal.Por pertinente, cabe salientar, na 

lição de Pacellis e Fischer, a fiança se presta a garantir não só o 

comparecimento do acusado ao processo, como também ao pagamento 

das custas processuais e da eventual condenação em indenização por 

danos causados.Nesses termos, determino que o valor de R$ 678,00 

(seiscentos e setenta e oito reais) sejam revertidos em favor do 

acusado.Após, ao arquivo com as devidas baixas.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA MACHADO 

ROMANOSKI, digitei.

Chapada dos Guimarães, 02 de março de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31274 Nr: 676-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius, Eldileno de Queiroz Dias, 

Ademar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR WURZIUS, Cpf: 09032843087, 

Rg: 201.018.072-3, Filiação: Ivo Weurzius e Cibila Wurzius, data de 

nascimento: 02/11/1950, brasileiro(a), natural de Cacique Doble-RS, 

casado(a), agropecuarista, empresário e ex prefeito, Telefone 

6634224864. 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: Portanto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva descrita na denúncia, para ABSOLVER EDILENO DE QUEIROZ 

DIAS e CONDENAR os réus ADEMAR WURZIUS e ADEMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificados na exordial. O primeiro à pena de 2 

anos e 1 (um) mês de reclusão e o segundo à pena de 2 (anos)de 

reclusão, em regime inicial aberto.Como já acenado, após o trânsito em 

julgado para a acusação, VOLTEM os autos conclusos para declaração 

da extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada ao réu 

ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS, pela caracterização da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.CONDENO os réus 

ao pagamento das custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 

1 – Expeça-se a competente Guia de Recolhimento, encaminhando-as ao 

Juízo da Vara de Execuções Penais desta Comarca, para a formação do 

Processo Executivo, 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. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA MACHADO 

ROMANOSKI, digitei.

Chapada dos Guimarães, 20 de fevereiro de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58562 Nr: 789-90.2013.811.0024

 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: Vitor de Souza Filho, Alessandra Carollyne Venturin

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a suprimir a 

contradição existente, fazendo-se constar na parte dispositiva; “[...] 

conceder à parte autora o benefício assistencial, no valor equivalente a 

um salário mínimo devido a partir do requerimento administrativo. [...] 3. 

Data do início do benefício 22/10/2007”.No demais, mantida está a 

sentença, nos termos em que foi proferida. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 2241-33.2016.811.0024

 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: Neuza Russo do Nascimento

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 3031-85.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aercio da Costa Souza, Rosalvo Pires de 

Miranda, Rosane Garcia Pires de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, Fábio Helene Lessa - OAB:, Paulo Inácio 

Dias Lessa - OAB:13887

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados dos denunciados, pela 

imprensa, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto as suas 

testemunhas, informando os atuais respectivos endereços para oitivas 

das que ainda não foram inquiridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33775 Nr: 2708-56.2009.811.0024

 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: Beatriz Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Ferreira Costa.

 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 interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50903 Nr: 2124-81.2012.811.0024

 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: Cristiane Vanessa de Souza Rezende

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 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 interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo, tendo em vista o decurso da suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2431-64.2014.811.0024

 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: Vadson Galdino

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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 interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21453 Nr: 2076-64.2008.811.0024

 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: Sindicato dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, Indireta, de Chapada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 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 no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 358-56.2013.811.0024

 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: AGFdS, Cícera Ferreira dos Santos

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT
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 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 interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32149 Nr: 1536-79.2009.811.0024

 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: Cleusiani Santos de Oliveira

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57318 Nr: 497-08.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janne de Souza Ferreira Araujo - ME, Janne de 

Souza Ferreira Araújo, Leonizio de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 quanto as certidões do 

oficial de justiça de f. 66 e f. 67, providenciando o complemento do 

depósito da diligência para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 2024-29.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Faria, Marlon de Latorraca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prevbrás - Fundo Mun. de Prev.Social dos 

Serv. de N. Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Melissa Lira Rangel 

Maia - OAB:10144/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências 

ao Oficial de Justiça no valor de R$ 1.298,90 correspondente a 1 (um) ato 

- Citação na zona rural desta Comarca, sendo 294 KM ida/volta da sede da 

Comarca, Município de Nova Brasilândia, em favor da Diretoria do Fórum 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT - CNPJ nº 

01.383.602/0001-38, Agência nº 1772-8, Conta Corrente nº 15.718 - X, e 

juntar comprovante nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62091 Nr: 1887-13.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Conegune dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 Certifico que, tendo em vista que o advogado com procuração nos autos 

f. 96, não foi intimado da decisão de f. 104, faço a inclusão do referido 

advogado no cadastro dos autos e impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do 

denunciado, pela imprensa, da decisão de f. 104 a seguir transcrita: 

"Vistos etc. I. Defiro o parecer de fls. 101/102. II. Diligencie-se o 

necessário para o seu cumprimento. III. Expeça-se o necessári IV. 

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 1927-92.2013.811.0024

 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: Edson Miranda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Rodrigues Pereira - 

OAB:OAB/MT 15.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 11.0656-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Certifico que, tendo em vista petição do requerido à f. 202, habilitando 

outros advogados nos autos. Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando-os, pela imprensa da decisão de f. 

201, a seguir transcrita: Vistos, etc. Intimem-se as partes do retorno dos 

autos da Instância Superior. Não havendo pedido no prazo de 15 dias, 

certifique-se e arquivem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62265 Nr: 2076-88.2013.811.0024

 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: Leonidia Silva de Jesus, Natalina Silva de Jesus, Isaino 

Silva de Jesus, Benedita Silva de Jesus, Alice da Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimento dos Atingidos por Barragens - 

MAB, Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a(s) decisão(ões) da(s) Instância(s) Superior(es), 

arquivem-se.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65144 Nr: 1095-25.2014.811.0024

 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: Benedita Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Paula Pinho - 

OAB:OAB nº 13.782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a(s) decisão(ões) da(s) Instância(s) Superior(es), 

arquivem-se.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 3093-57.2016.811.0024

 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: Antonio Procopio de Figueiredo

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 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, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 3094-42.2016.811.0024

 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: Claudiana Souza da Silva

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84508 Nr: 3139-46.2016.811.0024

 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: Joanita Veronica da Silva Brandão

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84416 Nr: 3096-12.2016.811.0024

 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: Rosimeire Keiko Sakakibara

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78950 Nr: 725-75.2016.811.0024

 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: SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 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 nos autos quanto a 

contestação apresentada e Cota do Ministério Público juntada em 

20/02/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 3314-40.2016.811.0024

 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: Avelino Francisco Dourado

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 40005 Nr: 2440-31.2011.811.0024

 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 Jacinta Narcizo

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

SUSPENDO o processo pelo prazo de 90 dias, lapso em que a parte autora 

deverá, sob pena de extinção, realizar o atendimento junto à autarquia e 

juntar ao feito a decisão quando ao pedido administrativo de concessão de 

benefício.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 4148-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Moraes

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), 

homologando o cálculo apresentado à fl. 192, fixando o valor devido para 

a parte exequente/impugnada em R$ 13.663,72 e os honorários 

advocatícios sucumbenciais em R$ 1.366,37.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 2206-78.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Filho

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido de fl. 129.

SUSPENDO o processo pelo prazo de 06 meses, lapso em que a parte 

autora deverá, sob pena de extinção, providenciar a juntada ao feito do 
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requerimento administrativo de concessão de benefício denegado pelo 

INSS.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30033 Nr: 264-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Martins Marques Bandeira, Noemia Martins 

Marques Bandeira

 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, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada para julgar extinta a execução de 

astreintes, reconhecendo-a indevida neste caso.Condeno a parte 

autora/embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

execução (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades 

com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-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 Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67132 Nr: 2611-80.2014.811.0024

 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: Mosar Fratari Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Mosar Fratari Tavares, contra Roberto Cândido da Silva, 

pelos motivos narrados na inicial.

As partes entabularam nos termos da peça de fls. 41/43.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Dispositivo.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 41/42 e, por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o 

presente processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015.

Eventuais custas pendentes pelo autor, na forma do acordo.

Honorários advocatícios na forma do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88971 Nr: 729-78.2017.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães, Thelma Pimentel 

Figueiredo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observa-se que o Município de Chapada dos 

Guimarães manejou ação visando proteção possessória sem, contudo, 

acostar o documento capaz de demonstrar a titularidade do bem.

Desta feita, com fulcro no art. 321 do CPC/2015, determino que a parte 

autora emende a exordial para acostar ao feito o documento que 

comprove a titularidade do imóvel do qual pretende que seja conferida 

proteção possessória, já que, em se tratando de parcelamento de solo 

urbano, “as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e 

do memorial descritivo”, passam a integrar domínio do Município e, por 

conseguinte, são registradas em favor deste (art. 9º, §2º; art. 19, §5º; e 

art. 22, “caput” e parágrafo único, todos da Lei nº 6.766/1979).

O prazo para emendar a inicial é de 15 (quinze) dias, sob pena do seu 

indeferimento.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76449 Nr: 3043-65.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gregório da Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, 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, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório 

e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31566 Nr: 957-34.2009.811.0024

 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: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Finasa S/A, 

contra Michel de Almeida Leite, pelos motivos expostos na inicial.

A liminar foi deferida à fl. 32, não se obtendo êxito em cumprir os 

mandados de busca e apreensão e citação e intimação da parte requerida 

(fls. 38/40).

Às fls. 46/50, a parte autora pleiteou pela conversão da demanda em ação 

de depósito, pedido que foi acolhido à fl. 52.

Às fls. 66, foi deferido pedido e promovida a inserção de restrição do 

veículo no sistema Renajud.
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Intimada para recolher o valor necessário a realização da diligência de 

citação (fl. 77), a parte autora não manifestou nos sucessivos prazos que 

lhe foram assinalados para tal finalidade, mesmo após pessoalmente 

intimada (fls. 79/83).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 4 anos (fls. 

77/83).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

4 (quatro) anos por negligência da parte autora, julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no 

artigo 485, III, do CPC/2015.

 Por consequência, revogo a liminar deferida e determino que seja retirada 

a restrição efetivada no prontuário do veículo junto ao sistema RENAJUD 

(fls. 66/67).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 3018-18.2016.811.0024

 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

 PARTE AUTORA: Andréia Abadia Miranda Figueiredo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Tadeu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem se 

desejam produzir outras provas, além das carreadas nos autos, 

especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79938 Nr: 1153-57.2016.811.0024

 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:11.055

 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, apresentar impugnação a Contestação, 

da Requerido José de Souza Neves, bem como no mesmo prazo 

manifestar quanto a não citação do Requerido: Flavio Daltro Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62430 Nr: 2245-75.2013.811.0024

 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: Lucia Batista Marques

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:

 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 no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 2206-78.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Filho

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 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 interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 2584-34.2013.811.0024

 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: Primo Rossi Administradora de Consócio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Miranda de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 1846-17.2011.811.0024

 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: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

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

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências 

ao Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) correspondente a 

1 (um) ato na zona urbana desta Comarca (Busca e Apreensão), em favor 

da Diretoria do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT - CNPJ 

nº 01.383.602/0001-38, Agência nº 1772-8, Conta Corrente nº 15.718 - X, 

e juntar comprovante nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63425 Nr: 3266-86.2013.811.0024

 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: Eunice Conceição Leite

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 
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Tavares - OAB:OAB/SP 147.386, Rafael Antonio da Silva - 

OAB:244.223

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, intimando os advogados da parte requerida, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) manifestar se deseja produzir outras provas, além 

das carreadas nos autos, especificando e justificando a necessidade em 

caso positivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66305 Nr: 2030-65.2014.811.0024

 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: Natinho Manoel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Magalhães dos 

Santos - OAB:OAB/MT 12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DE 

FARIAS MACHADO - OAB:32350, Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a(s) decisão(ões) da(s) Instância(s) Superior(es), 

arquivem-se.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84673 Nr: 3193-12.2016.811.0024

 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: Darci Santana dos Reis

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 44177 Nr: 644-68.2012.811.0024

 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: Aurival Dias Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurival Dias Pedroso - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por Aurival Dias Pedroso, 

contra João Benedito de Siqueira (fls. 35/36).

Intimado, o executado não cumpriu espontaneamente a execução, 

seguindo-se à penhora “on-line” de dinheiro contra a qual não foi oposta 

impugnação no prazo legal (fls. 35/81).

O exequente levantou o valor bloqueado mediante alvará e, apesar de 

intimado, não manifestou o interesse no prosseguimento da execução (fls. 

85/94).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Considerando que o exequente não manifestou o interesse no 

prosseguimento da execução após bloqueio e respetivo levantamento de 

valores, reputo satisfeita a obrigação.

Desta feita, julgo extinta a execução de sentença promovida, o que faço 

com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64270 Nr: 303-71.2014.811.0024

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vilela Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Lina dos Santos OU Eliana Lina dos 

Santos Vilela Fratari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias manifestar quanto a petição da Defensoria Pública fls. 48/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 2757-92.2012.811.0024

 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): Michel Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:16601, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 Vistos, etc.

I. A tese da arguição incidental de incompetência de fls. 48/49 já foi 

apreciada e dirimida em exceção de incompetência que tramitava em 

apenso, cuja sentença foi transladada às fls. 51/52 e já transitou em 

julgado (fl. 53), estando, portanto, preclusa qualquer sustentação neste 

sentido, de modo que a rejeito.

II. Desta feita, cumpra-se a decisão liminar de fls. 35/36.

III. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 53-77.2010.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, contra Eduarda Pedroso da Cruz, pelos 

motivos expostos na inicial.

A liminar foi deferida à fl. 27, não se obtendo êxito em cumprir o mandado 

de busca e apreensão e citação e intimação da parte requerida (fls. 

28/29).

Às fls. 34/35, foi deferida e promovida a inserção de restrição para o 

veículo junto ao sistema Renajud.

Intimado para complementar o endereço da parte requerida (fl. 58), a parte 

requerida pleiteou a suspensão do feito (fl. 59), pedido que foi atendido, 

sendo o processo suspenso (fl. 61).

Decorrido o prazo suspensivo (fl. 63), a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento à demanda (fl. 64), tendo permanecido inerte nos 

sucessivos prazos que lhe foram assinalados (fls. 64/78).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 4 anos (fls. 

64/78).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

4 (quatro) anos por negligência da parte autora, julgo extinto sem 
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resolução do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no 

artigo 485, III, do CPC/2015.

 Por consequência, revogo a liminar deferida e determino que seja retirada 

a restrição efetivada no prontuário do veículo junto ao sistema RENAJUD 

(fls. 34/35).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40213 Nr: 2804-03.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esper Haddad Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo que lhe foi assinalado, visando a efetividade da execução, com 

fulcro no art. 835, I, §1°, e no art. 854, caput, ambos do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, em desfavor da parte executada, via 

sistema BacenJud, consoante extrato anexo.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86870 Nr: 4105-09.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do 

rio de Janeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira S. de Moura 

- OAB:OAB/RJ 145.560, Thiago Gomes Morani - OAB:OAB/RJ 171078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO o 

presente feito, para proceder a intimação do advogado da 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.: 73168 Nr: 1591-20.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Almeida

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79904 Nr: 1132-81.2016.811.0024

 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: Regiana Nunes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 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 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82015 Nr: 1918-28.2016.811.0024

 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: AGNALDO DO BONDESPACHO DA CRUZ

 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, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 159-63.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARRUDA DOS SANTOS

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

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte requerida foi citada com carga dos autos a 

Procuradoria Federal, apresentando Razões de Apelação 

(Intempestivamente), porem verificando os autos não há sentença 

proferida. Assim impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do Requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 1223-90.2014.811.0009

 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: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Isto posto, julgo procedente, parcialmente, a pretensão do divórcio, com 

resolução de mérito, alicerçado nas disposições do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, hei por bem:1) DECRETAR o 

divórcio do casal Viviani Fernandes da Silva de Souza e Reinaldo de 

Souza, ambos qualificados nos autos.2) AUTORIZAR a requerente a voltar 

a utilizar o nome de solteira, qual seja Viviani Fernandes da Silva. 3) 

DECLARAR a partilha “pro rata” (50% para cada uma das partes), dos 

seguintes bens:a) 01 imóvel urbano de alvenaria;b) 01 automóvel 

FIAT/PUNTO/ATRCTIVE, ano 2011/2012; c) 01 motocicleta Honda C125 BIZ 

ES;d) 01 cama box completa; e) 01 televisão; f) 01 cômoda; g) 01 frigobar; 

h) 01 freezer; i) 01 centrífuga; j) 01 micro-ondas;k) 01 tapete;l) e as 

dívidas no valor de R$ 761,37 (setecentos e sessenta e um reais e trinta e 

sete centavos).Por fim, a partilha do que é devido, conforme rol supra, 

está em cotas ideais, em vista da ausência de um plano prévio, mas que 

não inviabiliza essa solução, cabendo as litigantes, no cumprimento de 

sentença, se for o caso, definirem os limites e rumos, fazendo a divisão 

necessária e cômoda, ou alienar os bens, se concordes quanto ao preço 

ou resolvida judicialmente essa questão, repartindo em partes iguais o 

produto monetário obtido. Condeno o requerido a pagar as custas e as 
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despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte 

adversa, que fixo em 10% do valor atribuído à causa.Contudo, suspendo 

sua exigibilidade, vez que defiro neste momento os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a ele. Somente poderão ser executadas se, 

nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, 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. Dicção do art. 98, 

caput e §§ 2.° e 3.°, do CPC. Preclusas as vias recursais, o que deverá 

ser certificado, nada sendo requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE COLÍDER

Processo Número: 1000006-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE TORO ZAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - 15848-A/MT (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - 19960-O/MT 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - 0012491-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000006-87.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ANTONIO DE TORO ZAGO RÉU: INSS Vistos, etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

dispõe o art. 183 do CPC. 3) Quanto ao pedido de concessão de tutela 

antecipada, consistente na implantação imediata do benefício requerido 

pela parte autora, cabe mencionar que os requisitos para sua concessão 

estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles a (i) probabilidade do 

direito, e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Assim, em que pese a argumentação constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício a 

título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida". Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. (destaquei) "Ementa: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA 

ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido". Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO. 

(destaquei) Em apanhado, tenho que os documentos colacionados aos 

autos não são suficientes para o convencimento desta magistrada quanto 

as alegações esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os 

entendimentos acima colacionados, a prova material, por si só, não versa 

sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre 

ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, 

apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Ademais, no que 

tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada 

quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4) Por oportuno, 

DESIGNO, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

maio de 2017, às 14h10min, devendo as partes, apresentar o rol de 

testemunhas no prazo do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de 

preclusão. 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. 5) Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, INTIME-SE a requerente para se manifestar no prazo legal, 

voltando-me os autos conclusos. 6) DEFIRO o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica, podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, 23 de janeiro 

de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82114 Nr: 3131-56.2012.811.0009

 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: KCL, NILSON CAVALCANTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, confirmando a tutela antecipada, para DETERMINAR que os 

requeridos FORNEÇAM gratuitamente, a parte requerente, todos os 

recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos 

termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, 

consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar 
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efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas 

determinações judiciais.Em razão de a Defensoria Pública constituir um 

órgão do Estado de Mato Grosso, logo, desprovido de personalidade 

própria, DEIXO de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários Advocatícios, porém, o fazendo em relação ao Município de 

Colíder-MT, razão porque, quanto a este, fixo a referida verba de 

sucumbência à Defensoria Pública, no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. ISENTO 

os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.De resto, transitada esta em julgado, havendo ou não interposição 

de recurso, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC). Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Colíder, 27 de 

fevereiro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 1473-65.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE OLIVEIRA AMARAL, FABIANA DE 

CÁSSIA DOS SANTOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de souza 

Júnior - OAB:64.862-MG

 Processo nº: 1473-65.2010.811.0009

Código nº: 54036

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença proposta por Companhia 

Thermas do Rio Quente em favor de Fabio Luis de Oliveira Amaral e 

Fabiana de Cassia dos Santos Amaral.

Entre um ato e outro os exequentes se manifestaram nos autos 

concordando com o valor depositado em juízo (fl. 351).

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. 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 pela parte executada, conforme 

fls. 347-348, 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.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento de valores, conforme requerido à fl. 

351.

 Na sequência ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 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.: 90902 Nr: 3674-88.2014.811.0009

 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: LUZIA ESTEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Luzia Estel de 

Oliveira, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (26/09/2014), nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício:NOME COMPLETOLuzia Estel de 

OliveiraFILIAÇÃOCamilo Leandro da Rocha e Maria Estel da 

S i l v a . R E G I S T R O  G E R A L 

( R G ) 0 5 9 2 1 7 1 - 6 – S S P / M T C P F / M F 6 2 0 . 9 5 7 . 0 6 1 - 5 3 D A T A  D E 

NASCIMENTO20/05/1938BENEFÍCIO CONCEDIDOAposentadoria rural por 

idadeDATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)26/09/2014Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa.Outrossim, 

em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ademais, declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC.(...) Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).Sem 

custas, na forma da lei.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 03 de março de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80566 Nr: 1551-88.2012.811.0009

 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: HELMA CITADELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, julgo 

improcedente o pedido formulado nos presentes embargos.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como da verba honorária devida ao Procurador da parte embargante, 

ora arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do NCPC, tendo em vista a sua atuação profissional, o 

tempo exigido pela causa e a natureza da matéria, restando suspensa a 

exigibilidade, posto que defiro a gratuidade pleiteada.Translade cópia 

desta decisão, certificando o desfecho dos embargos nos autos de ação 

de execução (Código 25289) em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e cautelas de estilo.Colíder-MT, 06 de março de 2017.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81118 Nr: 2162-41.2012.811.0009

 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: ODAIR GUIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 2162-41.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81118.

 Vistos, etc.

Trata-se de acordo entabulado no presente feito entre Odair Guido Pereira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 159 de 367



e Município de Colíder - MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 84-87 fora proferida sentença de mérito por este Juízo, onde a 

parte requerida foi condenada a pagar indenização em favor da parte 

autora, bem como honorários advocatícios.

 Em seguida, as partes manifestaram às fls. 91-92 informando a realização 

de acordo referente ao valor da indenização e dos honorários 

advocatícios, para por fim ao litígio. Por fim, pugnam pela suspensão do 

feito até cumprimento integral do acordo, a saber: 03/08/2015.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como se vê às fls. 91-92, as partes transigiram quanto aos direitos 

decorrentes da sentença proferida às fls. 84-87 e, ainda, diante do 

decurso do tempo (03/08/2015) e por não haver qualquer manifestação 

nos autos de que houve descumprimento do acordo, sua homologação é 

medida que se impõe.

 Posto isso, homologo por sentença, com resolução de mérito, o acordo de 

fls. 91-92 como cumprimento de sentença que Odair Guido Pereira move 

contra Município de Colíder - MT declarando extinto o feito, o que faço com 

fulcro nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015 c/c o 924, inciso III, 

do mesmo codex.

 CUMPRA-SE o item 2.13.3.3 da CNGC.

ISENTO de despesas e custas judiciais a parte requerida, em razão do 

inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual 7.603, 27 de dezembro de 2001.

 Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Colíder, 27 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.: 82617 Nr: 3671-07.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 (...) Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

razão pela qual determino que onde se lê: “...JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente reclamação, para condenar a reclamada a pagar 

a título de indenização a quantia de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e 

sessenta reais) ...” LEIA-SE: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente reclamação, para condenar a reclamada a pagar a título de 

indenização a quantia de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta 

reais) ...” No mais, CUMPRA-SE integralmente sentença de fls. 69-71 

verso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colider/MT, 27 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.: 82887 Nr: 228-14.2013.811.0009

 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: DYEMERSON DE QUADROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 Processo nº: 228-14.2013.811.0009

Código nº: 82887

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença proposta por Seguradora 

Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em favor de Tatiane 

Aparecida Anacleto.

Após devidamente intimada a parte autora, conforme certidão do Sistema 

Apolo: “...DJE nº 9581, com previsão de disponibilização em 22/07/2015”, 

intimada para se manifestar sobre o os valores depositados em juízo, 

deixou decorrer o prazo sem se manifestar.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. 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 pela parte devedora, conforme 

fls. 135-137, 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.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento de valores, na sequência ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 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.: 81927 Nr: 2930-64.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAA, DALVA CONCEIÇÃO ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RENATO CHAGAS CORREEA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº: 2930-64.2012.811.0009

Código nº: 81927

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença proposta por Seguradora 

Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em favor de Tatiane 

Aparecida Anacleto.

Após devidamente intimada a parte autora, intimada para se manifestar 

sobre o os valores depositados em juízo, deixou decorrer o prazo sem se 

manifestar.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. 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 pela parte devedora, conforme 

fls. 111-112, 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.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento de valores, na sequência ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 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.: 98714 Nr: 1274-33.2016.811.0009

 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
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 PARTE AUTORA: DANIELE DE FATIMA BARROS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:BA/16.780

 Processo nº. 1274-33.2016.811.0009.

Código nº. 98714.

Vistos, etc.

Trata-se de uma “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais” proposta por Daniele de Fátima Barros 

Soares em face de Tim Celular S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial às fls. 04-12, vieram documentos às fls. 13-25.

A inicial foi recebida à fl. 26.

Às fls. 28-34, fora apresentada a contestação.

Aportou aos autos às fls. 36-40, acordo extrajudicial realizado entre as 

partes, pugnando, assim, pela homologação do referido acordo.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO o ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 36-40, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

Expeça-se alvará para levantamento da importância depositada à fl. 

47verso, com as devidas atualizações, em nome do advogado indicado à 

fl. 15, que possui poderes para receber e dar quitação.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Colíder-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

EXAME SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 

VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO JUNTO AO GABINETE DA 3ª VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER, ESTADO DO MATO GROSSO – 

CONVÊNIO FACIDER – FACULDADE DE COLÍDER.

O MM. Juiz Substituto da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, Dr. 

Fabio Petengill, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura 

de 02 (duas) vagas de Assistente do Serviço Voluntário (estágio), NÃO 

REMUNERADO, em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM;

1. A Inscrição para vaga de Assistente do Serviço Voluntário dar-se-á na 

3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, localizada na Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Batista, s/nº Q.16, Bairro Jardim Vânia - Setor Leste, 

no período de 09 a 15 de março do corrente ano, no horário do expediente 

forense, das 12 às 19 horas ou diretamente no Gabinete da 3ª Vara de 

Colider, nesse caso exclusivamente no e-mail danyara.abreu@tjmt.jus.br, 

também no período acima indicado.

2. Para a realização da inscrição, caberá ao candidato 

encaminhar/apresentar no ato seu curriculum vitae, a ficha de inscrição 

(conforme modelo constante no ANEXO I do presente edital) e um 

comprovante de identificação pessoal, exclusivamente.

2.1. Serão aceitas inscrições realizadas por terceiros mediante a 

apresentação de procuração com a firma do candidato reconhecida em 

cartório acompanhada da Cédula de Identidade – R.G. do candidato e do 

procurador (original ou cópia autenticada).

3. A prestação de serviço voluntário será exercida por pessoas físicas 

que prestem serviço não remunerado ao Poder Judiciário, mediante 

celebração de Termo de Adesão, não gerando qualquer vínculo 

profissional nem outra obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim, possuindo objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de 

assistência social, sendo considerado serviço público relevante.

4. Podem prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 anos, 

desde que seja acadêmico de Direito, cursando entre o 6º e o 10º 

semestre ou bacharéis em Direito que se enquadrem na hipótese do art. 

35, parágrafo único, do Regulamento Geral do EOAB.

5. A função será exercida em regime voluntário (sem remuneração) pelo 

período de 04 (quatro) horas diárias e de 20 (vinte) horas semanais, em 

regime de expediente matutino ou vespertino a ser definido segundo a 

conveniência do trabalho forense e as possibilidades dos contratados.

6. Considerando a ausência deremuneração e o Convênio da FACIDER 

com o Fórum da comarca de Colíder/MT, o estagiário classificado que 

assumir a função, terá validada junto à FACIDER – Faculdade de Colíder 

carga horaria relativa às Atividades Complementares exigidas pelo MEC 

para graduação do Curso, sendo computadas da seguinte forma:

- A cada 03 (três) horas trabalhadas na função de estagiário, será 

validada 01 (uma) hora em Atividades Complementares exigidas para 

conclusão do curso de direito.

7. Para o desempenho da função é exigido que o candidato seja 

selecionado e aprovado no exame seletivo com nota final superior a 7,0 

pontos. Observando-se que será disponibilizado cadastro RESERVA para, 

posterior convocação, caso necessário.

8. As ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS pelos estagiários consistem na 

execução de tarefas inerentes à rotina forense, tais como, manuseio de 

processos, localização de autos, elaboração de minutas de despachos, 

decisões e sentenças, dentre outras atividades indicadas pela assessoria 

do gabinete;

- Observando-se que, no decorrer do estágio, a ausência superior a 25% 

da carga horária total acarretará a invalidação do período de estágio e não 

expedição do respectivo certificado.

09. PROCESSO SELETIVO - Etapas:

01)Seleção de currículos. Após a entrega dos currículos e da ficha de 

inscrição, os candidatos passarão por uma pré-seleção e os 

selecionados, convocados para realização da prova dissertativa, até o dia 

16/03/2017.

02)Prova dissertativa (de caráter classificatório e eliminatório) exigindo a 

elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, referente ao 

conteúdo programático deste edital (ANEXO II).

10. A Prova terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 

18/03/2017,com início às 9:00 horas e término as 12:00 horas (horário 

local), no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Colíder, na Rua Juiz 

Vladimir Aparecido Batista, s/nº, Q. 16, bairro Setor Leste, Res. Everest, 

Jardim Vânia.

11. O candidato deverá comparecer ao local designado, com 15 minutos 

de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul e 

documento de identificação com foto.

12. Não será admitido o ingresso, na sala de prova (Tribunal do Juri), do 

candidato que se apresentar após o horário da prova determinado no 

presente Edital.

13. A Prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

DURANTE AS PROVAS NÃO SERÁ ADMITIDA A CONSULTA EM 

QUALQUER ESPÉCIE DE FONTE de consulta sob pena de eliminação 

sumaria do candidato;

14. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados 

em ordem decrescente da nota final.

15. O Resultado Final/Classificação será publicado nas dependências do 

Fórum da Comarca e no mural interno da FACIDER – Faculdade de Colíder, 

até o dia 21/03/2017.

16. A convocação dos estagiários para realização da prova dissertativa e 

dos candidatos aprovados e aptos a assumirem a vaga será feita pela 

assessoria do gabinete, por telefone ou endereço eletrônico (e-mail), 

conforme informado pelo candidato no ato da inscrição.

17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os 

comunicados e demais publicações referentes a este processo seletivo 

através das formas de disponibilização estabelecidas.

18. O candidato considerado aprovado terá até o dia 23/03/2017 para se 

apresentar ao Gabinete da 3ª Vara de Colíder/MT, munido dos seguintes 

documentos:

18.1 – Cópia da cédula de identidade;

18.2 – Cópia do CPF;

18.3 – 01 (uma) foto 3x4;
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18.4 – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

18.5 – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pela 

Justiça Federal e Estadual;

19. Outras informações sobre a vaga poderão ser obtidas junto à 

assessoria de gabinete pelo telefone (66) 3541-1285, ramal 242. As 

informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo 

seletivo, o candidato que prestar informações incorretas, bem como em 

virtude da ausência de veracidade dos dados informados.

Colíder-MT, 8 de março de 2017.

FABIO PETENGILL

Juiz Substituto

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89660 Nr: 2673-68.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERREIRA, ALEXANDRO GRANZOTI 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - OAB:17820/MT, 

SUELEN DAIANA DE ARAÚJO CANOVA - OAB:16.366

 INTIMAÇÃO da defesa do réu para no prazo legal se manifestar na fase 

do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102140 Nr: 3680-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu LUCAS 

HENRIQUE GUERRA LOURES, já qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 12 da Lei nº 10.826/ 2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103130 Nr: 4240-66.2016.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°: 4240-66.2016.811.0009 (Código 103130)

Autor: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Colíder

Indiciado: Jhyonathan Nunes de Souza da Silva

 V I S T O S.

Cumprida a finalidade dos presentes autos, bem como, proposta a 

competente ação penal, sob o nº 185-38.2017.811.0009 (103381), 

promova-se o arquivamento destes com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder (MT), 03 de março de 2017.

Fabio Petengill

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 185-38.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°: 1185-38.2017.811.0009 (Código 103381)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Jhyonathan Nunes de Souza da Silva

 AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Tendo em vista que o acusado indicou mandatário legal, contudo, até o 

presente momento não foi apresentada a sua defesa prévia, proceda-se 

nova intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

causídico, sendo que, em caso de inércia, será patrocinado pela 

Defensoria Pública.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder (MT), 03 de março de 2017.

Fabio Petengill

Juiz Substituto

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 3609-79.2014.811.0046

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1 – Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, intime-se a 

parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

2 - Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85242 Nr: 678-35.2016.811.0046

 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: SILVESTRE APIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o Banco BMC até a presente data não foi citado, já que 

a carta de citação foi devolvida com a informação de que “mudou-se”, 

determino a intimação da parte autora para que informe, no prazo de 15 

dias, o correto endereço da parte.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70853 Nr: 3416-64.2014.811.0046

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ROSALINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria 

rural por idade, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, tendo em vista o não preenchimento do requisito etário para a 

concessão do beneficio da aposentadoria por idade.Deixo de condenar a 

parte ao pagamento custas e honorários visto que se trata de beneficiária 

da justiça gratuita.P. I.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94872 Nr: 4283-86.2016.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANZIN IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR GONÇALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO DA COSTA 

- OAB:3134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da diligência no prazo 

de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94940 Nr: 4303-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS FUCK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 

OAB:2681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da diligência no prazo 

de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72887 Nr: 292-39.2015.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S ENGENHARIA COM. CONTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12198-B

 Vistos em correição.

Considerando que a regra de pagamento pelo ente público se dá mediante 

precatório ou RPV, indefiro o pedido de levantamento mediante alvará.

Determino a devolução ao Município de Rondolândia dos valores 

depositados a titulo de honorários advocatícios.

Por fim, determino a intimação da parte para que requeira formalmente o 

pedido de cumprimento de sentença, juntado calculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 3332-63.2014.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do 

débito, em favor da patrona do exequente.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92786 Nr: 3304-27.2016.811.0046

 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: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

A requerida alega conexão com o processo de usucapião de código 

88454, tendo em vista que o ajuizamento daquele foi em 23/05/2016 e 

discute a posse do mesmo bem imóvel reivindicado pelo autor na presente 

ação, argumentando que ambas as ações possuem o mesmo objeto e a 

mesma causa de pedir.

Assim, com fulcro no art. 55, §1º do Código de Processo Civil, acolho o 

pedido da parte ré. Apense-se o presente procedimento ao de código 

88454.

 Em relação a preliminar de ausência de legitimidade e de interesse 

processual, deixo de analisar neste momento uma vez que a parte ré 

apontou argumentos de mérito.

Dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir se a autora possui a propriedade do 

bem imóvel pleiteado.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78809 Nr: 2717-39.2015.811.0046

 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: LUIZ CARLOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELA MARIS FLORENTINO ZIMERMANN, 

JOAO MARCIO ZIMERMAENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 
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ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90612 Nr: 2390-60.2016.811.0046

 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: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA ORNELAS MENEGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentada no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98766 Nr: 362-85.2017.811.0046

 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: OBERINO ALTINO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a autora.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano 

(art. 300 do CPC).

 Ora o documento médico de fls. 29 está ilegível para este juízo, não dando 

para entender nem o CID da patologia do autor e os demais documentos 

médicos são antigos (anos de 2015, 2014).

Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 

334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.

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.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78592 Nr: 2606-55.2015.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRG, ESDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC, CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão desses fatos, e por tudo o mais que nos autos constam, com 

fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a parte final do art. 1.109 do Código de Processo Civil e em 

consonância com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e defiro a guarda de Anne Whitney Reis aos requerentes EVANDRO 

SILVERIO DE SOUZA GONÇALVES e SIRLETE RODRIGUES 

GONÇALVES.Sem custas e honorários.Lavre-se o termo de compromisso 

e expeça-se o necessário, inclusive o ofício ao INSS determinando que o 

pagamento da pensão seja feita em favor de Anne Whitney Reis (NIT 

16831940766), por meios dos guardiões, tendo em vista o falecimento de 

sua genitora Rosimare Aparecida de Campos (NIT 1687380393-7).Após o 

trânsito em julgado e com as formalidades legais, ciente o Ministério 

Público, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e  e 

Cumpra-se.Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2017.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82856 Nr: 4169-84.2015.811.0046

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

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

 PARTE AUTORA: EDSON LEME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.O teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: EDSON 

LEME DE SOUZA2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data 

do início do benefício: 04/11/20154.Renda mensal inicial: 100% do 

benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde o cancelamento do benefício, descontando o que já foi 

pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79078 Nr: 2804-92.2015.811.0046

 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: ADÃO CÂNDIDO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.O teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: ADÃO 

CANDIDO VELOSO2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefício: 06/20144.Renda mensal inicial: 

100% do benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar 

à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde o cancelamento do benefício, descontando o 

que já foi pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e 

alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais 

atualizada por ocasião da execução do julgado.Condeno o INSS ao 
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pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74201 Nr: 828-50.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S PINHEIRO NUNES LTDA- ME, SEBASTIÃO PINHEIRO 

NUNES, MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, a fim de 

determinar a elaboração do novo cálculo do saldo devedor devendo ser 

excluídos os encargos relativos à comissão de permanência, limitando-se 

a multa moratória em 2%.Quanto as custas, cada parte deverá arcar com 

50% do valor apurado.Em relação as honorários advocatícios, uma vez 

que autor e réu são em parte vencedor e vencido, arbitro os referidos 

para cada procurador das partes no montante de 10% sobre o valor dado 

a causa.Com o trânsito em julgado, remeta-se cópia da presente decisão 

aos autos da ação executiva em apenso para fins de verificação do valor 

da dívida.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85350 Nr: 709-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGROCERIAIS QUERENCIA LTDA. - ME, EURO 

TRANPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - 

ARTUR DA SILVEIRA BRASIL JUNIOR, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

- HEITOR BARBOSA MORAES, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando a documentação apresentada, bem como a legislação 

tributária atinente à espécie, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pelos Impetrantes, verifico que não lhes assistem razão 

quanto à concessão da segurança pretendida. In casu, da leitura dos 

autos verifica-se que o Impetrante busca a liberação dos bens (caminhão 

e mercadorias) apreendidos, lançado através de TAD’s, supostamente, 

devidamente lavrados, pelo fato de estar transportando mercadoria 

desacompanhada de documento fiscal e ainda à ilegalidade da apreensão 

de mercadoria como meio de compelir o impetrante a quitar o débito antes 

da emissão do TAD. Colhe-se dos autos que a apreensão ocorreu em 

razão da mercadoria estar desacompanhada de documento fiscal, e ainda 

o descumprimento às normas tributárias, se valendo o Estado de medida 

auto-executável, própria do poder de polícia. O art. 459 do RICMS, 

aprovado pelo Decreto nº 1944/89, autoriza nesses casos a apreensão 

de mercadorias pelo Fisco Estadual, in Com a emenda constitucional 

mencionada a regularidade Fiscal é requisito necessário à liberação de 

mercadorias apreendidas. Logo, o procedimento adotado pela autoridade 

coatora se revestiu de legalidade. Ante o exposto julgo improcedente o 

pedido inicial para denegar a segurança, com fundamento no art. 487, I do 

CPC, c/c artigo. 459 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99201 Nr: 516-06.2017.811.0046

 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: JAIME DA SILVA ALMEIDA

 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:

 Vistos em Correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano 

(art. 300 do CPC).

 Saliento que os documentos médicos colacionados pela parte autora não 

dizem que em momento algum que está incapacitada para o trabalho, 

sendo que alguns estão ilegíveis para este juízo.

Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 

334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 670-58.2016.811.0046

 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: PEDRO GOMES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vistas as partes para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72174 Nr: 3963-07.2014.811.0046

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO ALOISIO PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BRASIL S.A, INSTITUTO HSBC 

SOLIDARIEDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MAURO SOMACAL - OAB:58.806/RS, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871/MS

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que informe o correto endereço da 

requerida, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 2541-26.2016.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento retroativo do benefício auxílio doença, do 

período de abril de 2016 a outubro de 2016, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito.Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde o 

indeferimento do requerimento administrativo (14/04/2016) até outubro de 

2016, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária estipulados no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou 

versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado.Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação, conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção 

ao artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos 

a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98293 Nr: 111-67.2017.811.0046

 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: Mauricio Liberio Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DENOMINADO “POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII DE 

OUTUBRO - MT/RO)” DA CIDADE DE COMODORO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA HAUBERT MANTELI - 

OAB:5276

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97227 Nr: 5340-42.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos em Correição.1- Tendo em vista que não é caso de absolvição 

sumária, pois a tese defensiva necessita da produção de provas, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março de 2017, às 

16h00min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal2– 

Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, 

de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo 

Penal.3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.4 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. O réu que devidamente intimado não comparecer 

na audiência terá sua revelia decretada. A testemunha que devidamente 

intimada não comparecer na audiência poderá ser multada em até 10 

salários mínimos, sem prejuízo de responder por crime de desobediência e 

ainda ser condenada ao pagamento das custas da diligência. 

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75288 Nr: 1284-97.2015.811.0046

 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: ANTÔNIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Acerca do peticionado pela empresa DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72287 Nr: 29-07.2015.811.0046

 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): F G TRANSPORTADORA LTDA - ME, NELSI 

CORREA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que comprove a distribuição da carta 

precatória de citação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74945 Nr: 1147-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445, ROSANGELA DA ROSA CORREA 

- OAB:MT/163.08/A

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 419-74.2015.811.0046

 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: ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENICIO RODRIGUES TEIXEIRA, VANJA 

GUIMARÃES RODRIGUES, ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE 

KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o advogado da parte autora para que retire a carta precatória de 

citação, devendo comprovar nos autos sua distribuição perante o juizo 

deprecado, tudo no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74631 Nr: 987-90.2015.811.0046

 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: ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que comprove nos autos a distribuição da 

carta precatória de citação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99862 Nr: 797-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGO JACOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO LUÍS FROZZA - 

OAB:5.230/SC, JOÃO ADRIANO BORGES DOS SANTOS - 

OAB:34.171/SC

 Autor(a) O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado(a) Márcio Luiz Jacoby e outros

 Código 99862

Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário-

Vistos.

1- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de Abril de 

2017, às 13:30 horas, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal

2– Intime-se o acusado e a testemunhas arroladas de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

3 – Importante ressaltar que a presente unidade judiciária conta com 

apenas 2 servidores em sua secretaria, de forma que no intuito de 

racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N D A D O D E 

I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais 

militares, sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

 4- Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Comodoro/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado: Márcio rodrigo Jacoby, solteiro, Motorista, 

Rodovia MT 388, Estrada Alto Juruena, Km 55, S/N, Zona Rural – 

77307-000 – Fone 065 99937-7387 – Campos de Júlio/MT –

 Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 2) Testemunha: Deuclecio José Cavassini, Linha Alto Juruena, S/N – 

Fazenda Zanella km 55, interior - Campos de Júlio/MT

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100132 Nr: 935-26.2017.811.0046

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALDECIR PEREIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça 

recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de CONCEDO 

A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA no valor de 02 (dois) 

salários mínimo a WALDECIR PEREIRA VIANA, impondo-lhe ainda as 

seguintes condições: I - Não se ausentar da Comarca onde reside sem 

autorização deste Juízo; II - Não se embriagar ou se apresentar 

embriagado publicamente; III - Não portar armas; IV - Não freqüentar, 

bares, casas de jogos, boates e congêneres; V - Comunicar a este Juízo 

qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; VI - Comparecer a 

todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício 

ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua 

pessoa.Fica advertido o requerente, de que o não cumprimento das 

mesmas, importará na revogação do benefício concedido.Expeça-se o 

alvará de soltura, salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 

Transladem-se as peças principais para o auto de prisão em flagrante 

(cód. 100131), arquivando o presente feito.Notifique-se o Ministério 

Público acerca desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA MISKI LTDA, CNPJ: 

04965279000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

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

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

@bem.

Resumo da Inicial: BB LEASIN S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

FINANCEIRO, sociedade de economia mista, com sede em Brasilia, Capital 

Federal, setor bancário Sul - SBS - Quadra 4, Bloco C, Lote nº 32,24º 

andar, CEP 70073-901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.546.476/0001-56, 

por sua agência COMODORO/MT, prefixo 1272-6, Av. Valdir Mazutti, 3367, 

Bairro: Centro, Comodoro/MT, CPE: 78310-000, através de sua advogada 

com escritório na Avenida Getulio Vargas n° 3-03, Vila Guedes de 

Azevedo, CEP: 17017-000, na cidade de Bauru/SP, que a presente 

subscreve, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, com 

fundamento nos artigos 926 e seguintes do Código de Processo Civil, 

propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em relação a 

CONSTRUTORA MISKI LTDA - arrendatária/financiada, inscrita no CNPJ 

sob nº 04.965.279/0001-07, sediada na Rua Santa Catarina, n 2707, na 

cidade de Comodoro/MT, representada por PAULO MISCHIATT NETO, 

brasileiro, casado, construtor, portador da cédula de identidade RG nº 

299479 SSP/RO, inscrito no CPFMF sob nº 271.547.262-53, residente e 

domiciliado na Rua Santa Catarina s/n, Bairro Cristo Rei, na Cidade de 

Comodoro/MT, pelas razões de fato e direito expostas na peça exordial.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro a citação por edital 

requestada.Escoado o prazo para manifestação, nomeio o Defensor 

Público atuante nesta comarca como defensor dativo da parte ré, devendo 

o mesmo ser intimado.Após, intimem-se a parte exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de junho de 2016.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz 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, Thaiane Blanch Benites, 

digitei.

Comodoro, 07 de novembro de 2016

Felipe Michelin Fortes

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO ROBERTO MOREIRA, Filiação: 

Idenilda de Oliveira Moreira e de Milton Moreira, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, através da Promotora de Justiça signatária, com supedâneo no 

artigo 129, inciso I, da Magna Carta de 1988, e artigo 41 e seguintes do 

Código de Processo Penal, vem à presença de Vossa Excelência oferecer 

DENUNCIA em desfavor de SERGIO ROBERTO MOREIRA, vulgo Maradona, 

brasileiro, divorciado, serviços gerais, natual de Cafezal/PR, nascido em 

data de 02/12/1971, filho de Idenilda de Oliveira e Milton Moreira, sem 

endereço fixo, em razão da prática da infração penal descrita na peça 

exordial.

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, Thaiane Blanch Benites, 

digitei.

Comodoro, 22 de junho de 2016

Felipe Michelin Fortes

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 99696 Nr: 719-65.2017.811.0046

 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: DINALTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 99896 Nr: 803-66.2017.811.0046

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTILPRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE 

DALCIN, ÉLIO PAZINATTO, LUCIA MALHEIROS DE OLIVEIRA PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requestada.Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 306, NCPC), fazendo 

constar do mandado as advertências do art. 307 do CPC.Apresentada a 

contestação, à réplica.De outro modo, transcorrido em branco o prazo 

para contestar, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 99759 Nr: 755-10.2017.811.0046

 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): ZEILTON GOSLINSKI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes, a priori, os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando, com 

a apreensão do veículo automotor Marca: CHEVROLET, Modelo: AGILE 

LTZ, Chassi: 8AGCN48X0BR114211, Ano/Mod.: 2010/2011, Placa: 

NTY-0968, RENAVAM: 00227903099, COR Verde, que o veículo fique em 

depósito nas mãos do requerente, ou quem este indicar nos autos, 

expressamente, como sendo seu representante, o qual deverá assinar o 

respectivo Termo de Depósito, sob as penas da lei. Após executada a 

liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.º do artigo 3.º do Decreto 

Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida poderá optar 

pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, através dos valores 

apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o bem 

restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.Executada a liminar, a parte 

requerida, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso a parte requerida, após a execução da liminar, 

quedar-se inerte, intime-se o requerente-credor fiduciário a requerer, 

expressamente o que dispõe a última parte do § 1.º do artigo 3.º do 

indigitado Decreto-Lei, com redação alterada pela Lei n.º 

10.931/2004.Consigne-se no mandado que, quedando-se inerte, cinco 

dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor-fiduciário.DEFIRO a 

concessão dos benefícios do artigo 172 e §§ do Código de Processo Civil. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 566-08.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do 

mérito.Custas e despesas processuais pelo autor. Sem honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 39238 Nr: 252-62.2012.811.0046

 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: SILVIA MARCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI PEREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:MT6448

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, pelo que 

decreto o divórcio das partes, salientando que a mulher voltará a usar seu 

nome de solteira, Silvia Márcia Prado, fixo a guarda definitiva da menor 

Erika Inara Rosa em favor da requerente, condenando o requerido a pagar 

mensalmente, a título de alimentos, o montante de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente à autora, extinguindo-se o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários para 

averbação junto aos ofícios competentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37796 Nr: 2494-28.2011.811.0046

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de 

condenar o requerido a pagar mensalmente, a título de alimentos, o 

montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente ao autor, 

extinguindo-se o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC/2015.Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios.Considerando os trabalhos realizados pelo causídico 

nomeado à fl. 55, arbitro R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a 

títulos de honorários advocatícios, correspondente a 01 (um) salário 

mínimo, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

G r o s s o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  A p ó s , 

arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 93934 Nr: 3829-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016, impulsiono o presente feito para intimar a parte 

requerida para memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 39337 Nr: 352-17.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIVALDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

c o n d e n a ç ã o  e m  h o n o r á r i o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 1932-43.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN RAMOS ARCARI, NATHIELLE 

FABIOLLA JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNS DEIVY SOUZA GARATE 

- OAB:4396, TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO - OAB:5284/RO

 Junte-se todos os CDs e encaminhe-os ao Ministério Público, visto que 

conferido pessoalmente por este magistrado a existência de CD contendo 

o interrogatório da ré.

Com os memoriais, manifeste-se o Ministério Público sobre o pedido de 

restituição.

Após, intimem-se as defesas para as derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 99550 Nr: 662-47.2017.811.0046

 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: ZENAIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.CITE-SE o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

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

na inicial (Novo CPC, arts. 182 e 344).Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica.Após, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 95407 Nr: 4528-97.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPA, IPA, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS STORCH - 

OAB:3903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de execução de alimentos provisórios, sob o rito de 

coerção pessoal.Inicialmente, defiro a gratuidade processual nos termos 

da Lei nº 1.060/50. Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que a Secretaria deverá agir com as cautelas 

necessárias.Compulsando o autuado, verifico que inviável seu 

prosseguimento com fundamento no artigo 528 e ss. do CPC, conforme 

pleiteado, diante da impossibilidade de prisão civil do devedor, visto que tal 

instituto restringe-se às dívidas alimentares originadas no Direito de Família 

e o caso dos autos refere-se à obrigação alimentar decorrente de 

reparação por ato ilícito.Nesse sentido é o entendimento pacificado do 

STJ:HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. 

PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por 

descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em 

razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida. (STJ - HC: 182228 SP 

2010/0150188-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 01/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/03/2011).Desta feita, determino a conversão da presente execução de 

alimentos provisórios para o rito de expropriação, previsto no art. 523 e 

ss. do NCPC. I - Cite-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito devido, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem à execução.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 89429 Nr: 2002-60.2016.811.0046

 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: DINAMICA EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES AGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS MAURO DA SILVA - 

OAB:RO/666A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que dê regular andamento ao 

feito, conforme determinado na decisão retro, no prazo de 05 (cinco) dais, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do Código 

de Processo Civil.

Após, voltem-me conclusos.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3589-07.2011.811.0010

 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: APARECIDO RUI SANCHES, JOANA GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR, DAMARIS CORDEIRO DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Urany de Castro - 

OAB:16.539 - GO, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Vistos.

As preliminares se confundem com o mérito e serão analisadas na 

sentença.

DESIGNO para o dia 11 de agosto de 2016, às 13h00min, audiência para 

instrução dos feitos de Cód.: 53687, 48295, 48293, 48437, 53688, 53706, 

48296, 48294 e 47944.

Ao ato deverão comparecer as partes com seus advogados e eventual 

ausência será considerada como ato atentatório à dignidade da Justiça.

Fixo o prazo comum de dez dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

O número de testemunhas por parte deverá obedecer aos ditames do art. 

357, § 6º, do CPC, consignando que caberá aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, nos 

termos do art. 455 do mesmo Código.

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública, Ministério 

Público ou por advogado que patrocina a causa em função do convênio da 

assistência judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3589-07.2011.811.0010

 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: APARECIDO RUI SANCHES, JOANA GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR, DAMARIS CORDEIRO DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Urany de Castro - 

OAB:16.539 - GO, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a apresentação de novos documentos pelo requerido 

Espólio de Valmir Luiz Guedes, de rigor oportunizar as partes oferta de 

contraditório, razão pela qual determino a abertura de prazo para que 

autores e demais requeridos manifestem-se, caso queiram, no prazo 

comum de 15 dias.

Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53348 Nr: 1899-69.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODECIA MARIA DOS SANTOS

 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.

1 - Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

2 - Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

3 - P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 1458-83.2016.811.0010

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIMPIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Determino que o interessado traga aos autos o endereço do requerido 

existente em seus cadastros, bem como apresente certidão do SPC e 

SERASA em que conste o endereço da parte requerida, no prazo de 20 

dias.

2 - Após, caso haja divergência entre o endereço constante na inicial, e o 

existente nos cadastros, desde já determino a citação do requerido nos 

novos endereços, devendo a parte providenciar o necessário.

3 - Caso não haja divergência entre o endereço constante na inicial e o 

existente nos cadastros, determino que a escrivania realize buscas junto 

ao SIEL.

4 - Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 1186-02.2010.811.0010

 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: ROSANGELA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90063 Nr: 1407-38.2017.811.0010

 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: JULIO CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Requer a parte autora em sede de tutela provisória de urgência, 

que se retire a inscrição de seu nome dos cadastros de restrição ao 

crédito.Pois bem, compulsando os autos entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, quais sejam, a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado 

útil do processo, senão vejamos.No caso dos autos, a parte autora 

informa que jamais teve qualquer relação com a requerida, no entanto, 

teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por ela, conforme se 

observa do extrato apresentado, portanto, presente a probabilidade do 

direito alegado. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao resultado útil 

do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos.2. 
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Desta forma, e com fulcro no artigo 300, §2º do Código de Processo Civil, 

CONCEDO liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de 

consequência, seja notificada a reclamada a não incluir o nome do 

reclamante junto às empresas de cobrança, SERASA, SPC-Serviço de 

Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a 

inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionada em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que faço com 

fundamento no art. 83, §4º, da Lei 8.078/90. 3. Igualmente, no tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.4. Remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69571 Nr: 11744-57.2015.811.0010

 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: NEUZA CUZINATO ALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Dependendo o processo de perícia médica NOMEIO o perito 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).

 FIXO os honorários no valor correspondente a R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no artigo 28 da resolução 

CJF-RES-2014/00305, a ser pago após a entrega do laudo. Assim, 

intime-se o perito para designar dia, horário e local para a realização da 

perícia médica, devendo este observar, necessariamente, o lapso 

temporal/prazo de 40 (quarenta) dias de antecedência, objetivando-se 

com isso viabilizar que às partes sejam devidamente intimadas para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia.

Faculto desde já às partes, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

intimação desta, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil.

Após a conclusão pericial, intimem-se as partes para que se manifestem 

em 5 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88786 Nr: 762-13.2017.811.0010

 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: KRSS, AGSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, II, do CPC, 

com gratuidade processual diante do disposto no art. 98 do mesmo 

Código.

 2. Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que a parte autora não juntou comprovante de renda do 

requerido ou qualquer documento hábil a demonstrar que ele possui meios 

de arcar com o valor pretendido ou a necessidade concreta da majoração, 

até porque o percentual devido hoje foi estabelecido entre as partes em 

acordo realizado há pouco mais de 07 meses, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de prova que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, 

podendo ser objeto de reapreciação após a contestação.

3. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

4. Cite-se o requerido e intimem-se as partes, para que compareçam à 

referida solenidade, acompanhadas por advogado, consignando no 

instrumento que a defesa terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência para, querendo, responder a ação, sob 

pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme 

disposto no artigo 344 do CPC.

5. Notifique-se o Ministério Público para que compareça ao ato.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 86648 Nr: 5467-88.2016.811.0010

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que as partes se compuseram amigavelmente, 

HOMOLOGO, por sentença os termos do acordo, sendo que suas 

cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão, e JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90074 Nr: 1416-97.2017.811.0010

 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: JULIO CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA, Marisa Lojas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Requer a parte autora em sede de tutela provisória de urgência, 

que se retire a inscrição de seu nome dos cadastros de restrição ao 

crédito.Pois bem, compulsando os autos entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, quais sejam, a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado 

útil do processo, senão vejamos.No caso dos autos, a parte autora 

informa que jamais teve qualquer relação com as requeridas, no entanto, 

teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por elas, conforme 

se observa do extrato apresentado, portanto, presente a probabilidade do 

direito alegado. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao resultado útil 

do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos.2. 

Desta forma, e com fulcro no artigo 300, §2º do Código de Processo Civil, 

CONCEDO liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de 

consequência, seja notificada a reclamada a não incluir o nome do 

reclamante junto às empresas de cobranças, SERASA, SPC-Serviço de 

Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a 

inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionada em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que faço com 

fundamento no art. 83, §4º, da Lei 8.078/90. 3. Igualmente, no tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 
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alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.4. Remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62534 Nr: 335-84.2015.811.0010

 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: MAXIMIANO PEREIRA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Expeça-se alvará em favor da parte exequente.

2 - Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

3 - Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

4 - P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 3895-68.2014.811.0010

 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: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Expeça-se alvará em favor da parte exequente.

2 - Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

3 - Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

4 - P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 1457-64.2017.811.0010

 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: ARLINDO ATHANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, fora designado para o dia 17/05/2017 às 13h00min 

horas audiência de conciliação, no Edifício do Fórum local perante a sala 

do Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de Jaciara-MT 

(CEJUSC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 89201 Nr: 966-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOMADOSSI 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:277622, LIGIA CARDOSO VALENTE - 

OAB:148470

 Vistos.

Ouça-se a exequente sobre a petição da devedora informando a 

concessão de efeito suspensivo, vez que não há maiores elementos 

sobre o agravo interposto, nem restou claro se houve suspensão total ou 

parcial da carta precatória.

De toda forma, caberia a devedora requerer junto ao Juízo deprecante a 

determinação, vez que naqueles autos é que houve a suposta suspensão 

da decisão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 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: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O, FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos 

Fernandes - OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - 

O, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho - OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Nos termos do art. 622 e ss, do CPC, instaure-se em apenso o incidente 

de remoção do inventariante, extraindo as cópias necessárias.

2. Intime-se o inventariante para que se manifeste e produza as provas 

que entende cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 26104 Nr: 2652-02.2008.811.0010

 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: CONCEIÇÃO PEREIRA 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:

 Vistos.

1 - Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

2 - Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

3 - P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34506 Nr: 2062-54.2010.811.0010

 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 MARIA DA SILVA ALMEIDA

 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

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 
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presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 316-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA FORTALEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ROMERITO POLIMENO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER WAGNER BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:6127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o intuito de cumprir a finalidade da missiva, designo o dia 05/04/2017, 

às 15h00min, para realização da audiência para inquirição da testemunha.

Oficie-se ao Juízo deprecante, comunicando a data de audiência.

Após devolva-se a presente com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 87464 Nr: 5842-89.2016.811.0010

 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: AZM, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio consensual proposta por ANTÔNIO ZANIN 

MARÇAL e FABIANA VERNIANO devidamente qualificados nos autos, 

onde pugnam pela homologação do acordo entabulado, argumentando que 

não há possibilidade de reconciliação.

Durante a união os Requerentes tiveram um filho, bem como adquiriram 

bens e não possuem dívidas.

 Acordaram a respeito da divisão patrimonial, guarda, direito de visitas e 

alimentos.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo.

É o relato dos fatos.

Decido.

Com a Emenda Constitucional 66/2010, o artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010).

 Diante da expressa previsão constitucional, entendo que não há mais 

condições para a decretação do divórcio, bastando o pedido da parte 

interessada e, em havendo alguma discussão, deve ser remetida para as 

vias ordinárias, decretando-se de toda a forma o divórcio.

No presente caso, além de estarem separados de fato, não há qualquer 

outro óbice que impeça a procedência do pedido inicial.

Tendo em vista que as partes se compuseram amigavelmente, 

HOMOLOGO, por sentença, o termo de acordo celebrado pelas partes e 

DECRETO O DIVÓRCIO declarando rompido o vínculo matrimonial entre os 

requerentes.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor dado a causa em 

favor do patrono, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição e Averbação 

ao Cartório competente.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 135-77.2015.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON REDIVO, Elcio Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

bloqueado pelo bacenjud.

No entanto, considerando que os valores são irrisórios diante do valor 

total da dívida, intime-se a parte autora para que junte o cálculo atualizado 

do débito e requeira o que dê direito em 5 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 2009-97.2015.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA AGUIAR ALVES BRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Determino que o interessado traga aos autos o endereço do requerido 

existente em seus cadastros, bem como apresente certidão do SPC e 

SERASA em que conste o endereço da parte requerida, no prazo de 20 

dias.

2 - Após, caso haja divergência entre o endereço constante na inicial, e o 

existente nos cadastros, desde já determino a citação do requerido nos 

novos endereços, devendo a parte providenciar o necessário.

3 - Caso não haja divergência entre o endereço constante na inicial e o 

existente nos cadastros, determino que a escrivania realize buscas junto 

ao SIEL.

4 - Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 11977-54.2015.811.0010

 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: DURCILEI DOMINGOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA, COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA, BRADESCO AUTO 

SEGURO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACO 

- OAB:14460, JOSY ANNE M. GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10.070/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.1. De início, tendo em vista que o veículo envolvido no acidente, 

ao que consta, continua registrado em nome da requerida COL – Centro 

Oeste Logística Ltda. e, não estando clara a alegada alienação do referido 

caminhão em data anterior a do evento danoso, mormente pelas alegações 

da parte autora lançadas em sua réplica a contestação, deixo a análise da 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida para junto do mérito, ao final.

(...).3. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para o fim 

específico de determinar que a empresa Comando Diesel e Bradesco, 

como seguradora, depositem em favor da requerente, no prazo de 20 dias 

da intimação, a quantia mensal equivalente a 2/3 (dois terços) de um 

salário mínimo a título de pensão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento.4. INTIMEM-SE as partes da 

tutela concedida, intimando-se também para que digam as provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade sob pena de 
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indeferimento, no prazo comum de 15 dias.5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 64120 Nr: 841-60.2015.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE FRANÇA ARENHART - ME, 

LEANDRO DE FRANÇA ARENHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal.

Considerando que houve a quitação integral do débito, julgo extinto o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Dê-se baixa em eventuais gravames.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso sem que este seja 

manejado, certifique-se o transito em julgado e arquive-se.

Sem ônus de sucumbência ou custas.

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86444 Nr: 5397-71.2016.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Processo nº. 5397-71.2016.811.0010

Código nº 86444

Embargante: João Augusto de Oliveira

Embargado: Banco do Brasil

VISTOS ETC,

Certifique-se a tempestividade da apresentação dos presentes embargos.

Se tempestivo, RECEBO os embargos à execução sem efeito suspensivo, 

conforme dispõe artigo 919 do Novo Código de Processo Civil.

 Intime-se o embargado, por meio de seu procurador, para apresentar 

impugnação no prazo legal.

Apense-se aos autos código 72513.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 28 de novembro de 2016.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58333 Nr: 2315-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZMAN ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Processo: 2315-03.2014.811.0010

Código n. 58333

Impugnante: Maizman Et Rodrigues Advogados Assossiados.

Impugnadas: Usina Jaciara S/A e Outra.

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que atualize os cálculos 

referentes às custas processuais.

Empós, intime-se o impugnante por meio de seu advogado (a) para que no 

prazo de 05 (cinco) dias proceda o depósito judicial das custas 

processuais, advertindo-o das penalidades previstas no Provimento 

88/2014 da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ.

Em caso de não recolhimento das custas judiciais, expeça-se a 

competente Certidão de Débito, com posterior remessa à Procuradoria 

Geral de Justiça.

Observado o recolhimento das custas pelo impugnante e/ou da emissão 

da Certidão de Débito, se necessária, remetam-se os autos ao arquivo 

com baixa na distribuição.

 Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74843 Nr: 409-07.2016.811.0010

 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: ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 409-07.2016.811.0010

Código 74843

VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação de Divorcio Litigioso” ajuizada por Alcione Rodrigues de 

Oliveira em face de Heleno Abadia Candido.

A inicial veio instruída com os documentos.

Em petição à Ref: 40, a autora postula pela desistência da ação, 

requerendo a extinção do feito em virtude da reconciliação do casal.

É o que relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autora, à Ref: 40 pleiteou a 

desistência do feito.

 Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: 

inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Desnecessário a intimação do requerido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquive-se os autos com as baixas necessárias e 

de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de janeiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74911 Nr: 428-13.2016.811.0010

 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: CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Daniele Fabiana 

Suzarez de Oliveira, CASSIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTINI, 

GEOVANI SANTINI, LUIZ HENRIQUE WENDT OLIVEIRA, LUELIA DE SOUZA 
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RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGUINEL GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74911

VISTOS ETC,

Considerando o lapso de tempo entre o pedido formulado à ref. 12 e 

presente decisão, qual seja, mais de 06 (seis) meses, INDEFIRO como 

postulado.

Assim, intime-se pessoalmente o inventariante para no prazo de 05 (cinco) 

dias acostar aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Estadual, Municipal e Federal, na forma da decisão de à ref. 08, sob pena 

de extinção do feito (art. 485, inciso III, § 1º do CPC).

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74112 Nr: 170-03.2016.811.0010

 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: JSA, JLSA, Judith Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..............................Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pelos autores, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 31 de janeiro de 2017.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75124 Nr: 506-07.2016.811.0010

 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: IVANILDES MILHOMEM DE AREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

 01. Certifique-se a tempestividade do recurso de embargos de declaração 

oposto pelo autor.

02. Após, vistas ao embargado para, querendo, manifestar-se acerca do 

recurso interposto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 

2º, do CPC.

 Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 2290-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211648SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 Processo nº 2290-58.2012.811.0010

Código: 50465

Requerente: Laura dos Santos Barbosa

Requerido: Banco do Brasil s/a

VISTOS

 Inicialmente, determino ao Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro 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 Novo Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fl. 471, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, 

§ 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, poderá o executado no prazo legal 

apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 

525 do Novo Código de Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte do devedor, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos conclusos 

para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de Fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 3603-20.2013.811.0010

 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: EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3603-20.2013.811.0010

Código n°. 55195

Requerente: Edma Ferraz de Oliveira

Requerido: Município de Jaciara-MT

 VISTOS ETC,

Edma Ferraz de Oliveira ajuizou “Ação de Cobrança com Pedido de 

Antecipação De Tutela” em face do Município de Jaciara-MT, com vistas ao 

recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, referente aos anos de 

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento).

Em apertada síntese, aduziu que a Medida Provisória nº 434/94, que 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica, determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente em 

cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários.

Asseverou que a jurisprudência pátria reiteradamente tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da medida liminar no 

sentido da incorporação imediata do percentual 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) nos vencimentos da autora.

 No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 
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diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, referente aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Almejou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com inicial juntou documentos de fls. 09/20.

Liminar indeferida às fls. 22/22-v°, com a concessão da gratuidade da 

justiça.

Citado, o demandado apresentou resposta às fls. 26/38, suscitando 

preliminarmente a prejudicial de prescrição e, no mérito, a improcedência 

dos pedidos formulados pela autora.

 Com a defesa juntou documentos de fls. 39/121.

Réplica de fls. 122/122-v°.

 Despacho saneador de fls. 123/123-v° que afasta a preliminar arguida 

pelo réu, assim como determina a realização de prova pericial.

O requerido reiterou o pedido da contestação ás fls.124/126.

Perícia realizada às fls. 149/184.

O requerente tomou ciência do Laudo Pericial ás fls.185.

Ás fls. 187/189 o requerido postulou a nulidade da perícia ante a ausência 

de intimação da parte quanto ao dia e horário dos trabalhos periciais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Com permissivo legal no artigo 335, I do Código de Processo Civil conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em 

homenagem ao princípio da economia processual, por ser desnecessária 

a produção de prova em audiência, considerando-se que a controvérsia 

instaurada na espécie é matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

 “(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, 

dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando 

constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente 

força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região 

– AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 

08/04/05 – p.32)

 “(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a 

questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é 

obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase 

ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de 

ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 408).

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento” 

(STJ – AgRg no REsp nº 810.124-RR – Rel. Min. José Delgado – 1ª T. – j. 

20/06/06).

 Considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a 

apreciação da pretensão exposta na peça inicial, cumpre ao Magistrado 

decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Contudo, havendo questão processual pendente de análise, imperioso 

seu respectivo exame antes de se adentram no mérito ad causam.

1. Da nulidade da perícia.

O município demandado requereu às fls. 187/189 a nulidade da perícia 

realizada às fls. 149/184 frente à ausência de intimação da parte quanto 

ao dia e horário de início dos trabalhos, e assim, impossibilitando os 

trabalhos dos assistentes técnicos.

O pedido prospera.

A ausência de intimação para a realização da perícia configura nulidade 

absoluta do ato.

No caso dos autos, os quesitos e os assistentes foram apresentados pelo 

requerido, conforme fls. 145, no entanto, a perícia foi realizada sem a 

devida intimação da parte e, consequentemente, sem possibilidade da 

participação dos seus assistentes, de modo que nulo o trabalho pericial.

Nesse sentido, preconiza o artigo 474 do CPC, verbis

“Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz 

ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS 

PARTES QUANTO À DATA E LOCAL DOS TRABALHOS - VIOLAÇÃO AO 

ART. 431-A, DO CPC - NULIDADE DO ATO. É indispensável a convocação 

das partes sobre a data e local da perícia a ser realizada para o 

acompanhamento dos trabalhos periciais. A ausência de intimação impõe a 

nulidade da perícia e a determinação de nova realização, com a 

participação das partes. V. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA 

PERICIAL - INTIMAÇÃO PARTES E ASSISTENTES TÉCNICOS - NULIDADE 

NÃO VERIFICADA.

 1. Segundo o princípio da ausência de prejuízo, a invalidação de ato 

processual deve ser vista como solução de ultima ratio, tomada apenas 

quando não for possível aproveitar o ato praticado com defeito. 

Considerando que as partes foram intimadas pelo perito por meio idôneo e 

o laudo técnico respondeu aos quesitos formulados por ambas, não se 

verifica o prejuízo para a recorrente, neste momento processual, que 

ensejasse o reconhecimento da nulidade.

 2. O assistente técnico é auxiliar da parte e não do Juízo, sendo que 

aquela deverá providenciar a sua respectiva intimação. 3. Recurso não 

provido. (Des. Estevão Lucchesi). Processo AI 10145110000356001 MG 

Orgão Julgador TJ/MG Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

18/07/2014 Julgamento 15 de Maio de 2014 Relator Estevão Lucchesi.”

Destarte, evidenciada a ausência de intimação das partes quanto à data e 

horário para a realização da perícia, declarado NULO o trabalho pericial, 

tornando-o assim sem efeito.

2. No mérito.

Como relatado, cuida-se de ação de cobrança proposta contra o Município 

de Jaciara objetivando sua condenação ao pagamento do percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre seus vencimentos 

referentes aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

A pretensão da requerente prospera parcialmente.

Editada a Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida 

na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real)", instituiu-se a 

URV – Unidade Real de Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de 

março de 1994, os valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

públicos federais, na forma prevista no seu artigo 21, verbis :

"Art. 21. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta Medida Provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior."

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É firme, neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas 

anteriormente ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda. 

Inteligência da Súmula 85/STJ.

3. A discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 

8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes.

 5. Recurso especial conhecido e improvido." (STJ – REsp nº 774.858/RN – 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 5/6/2006).

"Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que 
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modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, possuindo 

aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de 

conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e 

municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, 

Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001).

Incontestável nos autos que o Município requerido não providenciou a 

devida conversão dos vencimentos dos seus servidores em URV na 

forma determinada pela MP nº 434/94, sendo tal circunstância, fato 

incontroverso nos autos.

 Indubitável, portanto, o direito da parte autora receber seu vencimento 

convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, 

conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, 

que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário.

Por fim, consoante assentado pelo Exmo. Min. Luix Fux, no julgamento do 

RE nº 561.836/RN, “a conversão de padrão monetário é matéria distinta de 

aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos 

no mesmo patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder 

Judiciário a reconhecer que, no momento da conversão do padrão 

monetário, alguns servidores tiveram uma perda remuneratória (...)”, 

portanto, “(...) a incorporação do índice de 11,98%, ou de um índice obtido 

em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou compensação em 

decorrência de aumentos salariais supervenientes a título de reajuste ou 

revisão, é medida legítima e necessária, sob pena de a supressão originar 

uma autêntica ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração dos 

servidores públicos”.

Eis o teor da ementa:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE nº 

561.836 – Rel. Min. Luiz Fux – Tribunal Pleno – j. 26/09/13 – DJe 07/02/14 – 

DJ 10/02/14).

 Conforme entendimento do STJ, a Lei nº 8.880/94, que modificou o 

Sistema Monetário Nacional, é norma de ordem pública, tendo, pois, 

eficácia imediata e geral, para todos os servidores públicos, inclusive os 

municipais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

 1. É firme, neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas 

anteriormente ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda. 

Inteligência da Súmula 85/STJ.

 3. A discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 

8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e improvido." 

(STJ – REsp nº 774.858/RN – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 

5/6/2006).”

"Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que 

modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, possuindo 

aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de 

conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e 

municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, 

Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001).”

No tocante aos juros e correção monetária, é cediço que recentemente, no 

julgamento das ADIs 4357 e 4.425, datado de 14.03.2013, Relator o 

Ministro AYRES BRITTO, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua 

natureza”, contidas no § 12 do art. 100 da CF/88, bem como a declaração 

de inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento do art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009).

Por corolário, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1270439/PR, representativo de controvérsia), firmou a 

compreensão no sentido de que "Em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5.º da Lei 11.960/09: (a) a correção 

monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de 

remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas."

Posteriormente, por meio de decisão proferia pelo Ministro LUIZ FUX, 

ratificada pela Plenária da Corte, fora decidido que “enquanto não 

revogada, continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na 

forma como vinham sendo realizados”, não tendo eficácia, por enquanto, 

as decisões de mérito tomadas pelo STF Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.

Tal ocorreu em virtude da decisão proferida pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI, que havia mandado suspender o 

julgamento do julgamento do AI 1.417.464-AgR/RS, no qual a corte havia 

decidido aplicar o índice do IPCA como base para correção monetária de 

um precatório.

Destarte, enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na 

Lei n. 11.960/2009, consoante decidido na MEDIDA CAUTELAR NA 

RECLAMAÇÃO 16.745 SC, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal 

TEORI ZAVASCKI.

Todavia, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça Lei n. 11.960/2009, consubstanciado no precedente REsp n. 
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1.205.946-SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 

19.10.2011, admite-se a aplicação imediata da Lei nº. 11.960/09, todavia 

sem efeitos retroativos:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 

11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA 

PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO 

QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata 

às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e 

de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança.

 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento 

dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até 

então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a 

qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos 

juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de 

imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período 

anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 

2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros 

de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais 

acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então 

vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no 

que se refere à incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período 

subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 

do tempus regit actum.

 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, 

submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente 

às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que 

acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui 

tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente 

feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua 

vigência, sem efeitos retroativos.”

Deste modo, a correção monetária referente ao período anterior à entrada 

em vigor da Lei 11.960/09 deve ser efetuada com base no INPC e os juros 

são devidos no percentual de 6% a.a., já que incidem a partir da citação, 

momento em que já vigorava referida legislação.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE JACIARA ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de “ATÉ” 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, 

pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento.

 Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da 

CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

 Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.

Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por arbitramento.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 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.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 925-95.2014.811.0010

 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: KÁTIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 70/71 formulado pelo exequente 

como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e 

seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 132/133, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 09 de Fevereiro de 2017.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55905 Nr: 377-70.2014.811.0010

 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: DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 377-70.2014.811.0010

Código n°. 55905

Requerente: David de Oliveira

Requerido: Município de Jaciara-MT

 VISTOS ETC,

David de Oliveira ajuizou “Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação 

De Tutela” em face do Município de Jaciara-MT, com vistas ao recebimento 

dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor – URV, referente aos anos de 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012 aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento).

Em apertada síntese, aduziu que a Medida Provisória nº 434/94, que 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica, determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente em 
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cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários.

Asseverou que a jurisprudência pátria reiteradamente tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da medida liminar no 

sentido da incorporação imediata do percentual 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) nos vencimentos da autora.

 No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, referente aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Almejou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com inicial juntou documentos de fls. 16/30.

Liminar indeferida às fls. 32/32-v°, com a concessão da gratuidade da 

justiça.

Citado, o demandado apresentou resposta às fls. 36/48, suscitando 

preliminarmente a prejudicial de prescrição e, no mérito, a improcedência 

dos pedidos formulados pela autora.

 Com a defesa juntou documentos de fls. 49/132.

O Ministério deixou de manifestar quanto ao mérito por tratar-se de 

questão patrimonial (fls.139).

Despacho saneador de fls. 140/140-v° que afasta a preliminar arguida 

pelo réu, assim como determina a realização de prova pericial.

Perícia realizada às fls. 154/199.

O requerente tomou ciência do Laudo Pericial ás fls.201/203.

Ás fls. 204/206 o requerido postulou a nulidade da perícia ante a ausência 

de intimação da parte quanto ao dia e horário dos trabalhos periciais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Com permissivo legal no artigo 335, I do Código de Processo Civil conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em 

homenagem ao princípio da economia processual, por ser desnecessária 

a produção de prova em audiência, considerando-se que a controvérsia 

instaurada na espécie é matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

 “(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, 

dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando 

constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente 

força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região 

– AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 

08/04/05 – p.32)

 “(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a 

questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é 

obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase 

ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de 

ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 408).

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento” 

(STJ – AgRg no REsp nº 810.124-RR – Rel. Min. José Delgado – 1ª T. – j. 

20/06/06).

 Considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a 

apreciação da pretensão exposta na peça inicial, cumpre ao Magistrado 

decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Contudo, havendo questão processual pendente de análise, imperioso 

seu respectivo exame antes de se adentram no mérito ad causam.

1. Da nulidade da perícia.

O município demandado requereu às fls. 204/206 a nulidade da perícia 

realizada às fls. 154/199, frente à ausência de intimação da parte quanto 

ao dia e horário de início dos trabalhos, e assim, impossibilitando os 

trabalhos dos assistentes técnicos.

O pedido prospera.

A ausência de intimação para a realização da perícia configura nulidade 

absoluta do ato.

No caso dos autos, os quesitos e os assistentes foram apresentados pelo 

requerido, conforme fls. 148, no entanto, a perícia foi realizada sem a 

devida intimação da parte e, consequentemente, sem possibilidade da 

participação dos seus assistentes, de modo que nulo o trabalho pericial.

Nesse sentido, preconiza o artigo 474 do CPC, verbis

“Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz 

ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS 

PARTES QUANTO À DATA E LOCAL DOS TRABALHOS - VIOLAÇÃO AO 

ART. 431-A, DO CPC - NULIDADE DO ATO. É indispensável a convocação 

das partes sobre a data e local da perícia a ser realizada para o 

acompanhamento dos trabalhos periciais. A ausência de intimação impõe a 

nulidade da perícia e a determinação de nova realização, com a 

participação das partes. V. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA 

PERICIAL - INTIMAÇÃO PARTES E ASSISTENTES TÉCNICOS - NULIDADE 

NÃO VERIFICADA.

 1. Segundo o princípio da ausência de prejuízo, a invalidação de ato 

processual deve ser vista como solução de ultima ratio, tomada apenas 

quando não for possível aproveitar o ato praticado com defeito. 

Considerando que as partes foram intimadas pelo perito por meio idôneo e 

o laudo técnico respondeu aos quesitos formulados por ambas, não se 

verifica o prejuízo para a recorrente, neste momento processual, que 

ensejasse o reconhecimento da nulidade.

 2. O assistente técnico é auxiliar da parte e não do Juízo, sendo que 

aquela deverá providenciar a sua respectiva intimação. 3. Recurso não 

provido. (Des. Estevão Lucchesi). Processo AI 10145110000356001 MG 

Orgão Julgador TJ/MG Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

18/07/2014 Julgamento 15 de Maio de 2014 Relator Estevão Lucchesi.”

Destarte, evidenciada a ausência de intimação das partes quanto à data e 

horário para a realização da perícia, declarado NULO o trabalho pericial, 

tornando-o assim sem efeito.

2. No mérito.

Como relatado, cuida-se de ação de cobrança proposta contra o Município 

de Jaciara objetivando sua condenação ao pagamento do percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre seus vencimentos 

referentes aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

A pretensão da requerente prospera parcialmente.

Editada a Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida 

na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real)", instituiu-se a 

URV – Unidade Real de Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de 

março de 1994, os valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

públicos federais, na forma prevista no seu artigo 21, verbis :

"Art. 21. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta Medida Provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior."

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É firme, neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas 

anteriormente ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda. 
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Inteligência da Súmula 85/STJ.

3. A discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 

8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes.

 5. Recurso especial conhecido e improvido." (STJ – REsp nº 774.858/RN – 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 5/6/2006).

"Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que 

modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, possuindo 

aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de 

conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e 

municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, 

Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001).

Incontestável nos autos que o Município requerido não providenciou a 

devida conversão dos vencimentos dos seus servidores em URV na 

forma determinada pela MP nº 434/94, sendo tal circunstância, fato 

incontroverso nos autos.

 Indubitável, portanto, o direito da parte autora receber seu vencimento 

convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, 

conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, 

que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário.

Por fim, consoante assentado pelo Exmo. Min. Luix Fux, no julgamento do 

RE nº 561.836/RN, “a conversão de padrão monetário é matéria distinta de 

aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos 

no mesmo patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder 

Judiciário a reconhecer que, no momento da conversão do padrão 

monetário, alguns servidores tiveram uma perda remuneratória (...)”, 

portanto, “(...) a incorporação do índice de 11,98%, ou de um índice obtido 

em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou compensação em 

decorrência de aumentos salariais supervenientes a título de reajuste ou 

revisão, é medida legítima e necessária, sob pena de a supressão originar 

uma autêntica ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração dos 

servidores públicos”.

Eis o teor da ementa:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE nº 

561.836 – Rel. Min. Luiz Fux – Tribunal Pleno – j. 26/09/13 – DJe 07/02/14 – 

DJ 10/02/14).

 Conforme entendimento do STJ, a Lei nº 8.880/94, que modificou o 

Sistema Monetário Nacional, é norma de ordem pública, tendo, pois, 

eficácia imediata e geral, para todos os servidores públicos, inclusive os 

municipais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

 1. É firme, neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas 

anteriormente ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda. 

Inteligência da Súmula 85/STJ.

 3. A discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 

8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e improvido." 

(STJ – REsp nº 774.858/RN – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 

5/6/2006).”

"Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que 

modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, possuindo 

aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de 

conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e 

municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, 

Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001).”

No tocante aos juros e correção monetária, é cediço que recentemente, no 

julgamento das ADIs 4357 e 4.425, datado de 14.03.2013, Relator o 

Ministro AYRES BRITTO, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua 

natureza”, contidas no § 12 do art. 100 da CF/88, bem como a declaração 

de inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento do art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009).

Por corolário, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1270439/PR, representativo de controvérsia), firmou a 

compreensão no sentido de que "Em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5.º da Lei 11.960/09: (a) a correção 

monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de 

remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas."

Posteriormente, por meio de decisão proferia pelo Ministro LUIZ FUX, 

ratificada pela Plenária da Corte, fora decidido que “enquanto não 

revogada, continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na 

forma como vinham sendo realizados”, não tendo eficácia, por enquanto, 

as decisões de mérito tomadas pelo STF Ações Diretas de 
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Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.

Tal ocorreu em virtude da decisão proferida pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI, que havia mandado suspender o 

julgamento do julgamento do AI 1.417.464-AgR/RS, no qual a corte havia 

decidido aplicar o índice do IPCA como base para correção monetária de 

um precatório.

Destarte, enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na 

Lei n. 11.960/2009, consoante decidido na MEDIDA CAUTELAR NA 

RECLAMAÇÃO 16.745 SC, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal 

TEORI ZAVASCKI.

Todavia, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça Lei n. 11.960/2009, consubstanciado no precedente REsp n. 

1.205.946-SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 

19.10.2011, admite-se a aplicação imediata da Lei nº. 11.960/09, todavia 

sem efeitos retroativos:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 

11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA 

PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO 

QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata 

às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e 

de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança.

 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento 

dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até 

então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a 

qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos 

juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de 

imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período 

anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 

2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros 

de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais 

acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então 

vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no 

que se refere à incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período 

subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 

do tempus regit actum.

 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, 

submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente 

às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que 

acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui 

tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente 

feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua 

vigência, sem efeitos retroativos.”

Deste modo, a correção monetária referente ao período anterior à entrada 

em vigor da Lei 11.960/09 deve ser efetuada com base no INPC e os juros 

são devidos no percentual de 6% a.a., já que incidem a partir da citação, 

momento em que já vigorava referida legislação.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE JACIARA ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de “ATÉ” 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, 

pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento.

 Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da 

CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

 Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.

Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por arbitramento.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 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.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 878-24.2014.811.0010

 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: RAQUEL SOUZA SILVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 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: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 38/39 formulado pelo exequente 

como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e 

seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 132/133, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 10 de Fevereiro de 2017.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 125-67.2014.811.0010

 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: VERA LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT
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 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 143/144 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 156/157, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de Fevereiro de 2017.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 2402-56.2014.811.0010

 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): VANESSA PAULA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR rescindido o contrato de nº 4274429337 firmado 

entre partes, consolidando a posse e propriedade plena do bem objeto da 

ação ao autor, valendo a presente como título hábil para a transferência 

do certificado de propriedade.Ratifico a liminar de fls. 32/33.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade 

da justiça, artigo 98, inciso IX, § 3º do mesmo Codex.Com o trânsito em 

julgado e não havendo outros requerimentos, certifique-se e arquive-se 

c o m  b a i x a  n a  d i s t r i b u i ç ã o . 

Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 13 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.: 58952 Nr: 2733-38.2014.811.0010

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MOREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2733-38.2014.811.0010

Código n° 58952

Requerente: Banco Itaucard s/a

Requerido: Nilton Moreira Santana

 VISTOS,

 Intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

acerca dos ofícios e respostas de fls. 59/71, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de Fevereiro de 2017.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77105 Nr: 1152-17.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMEL, FEDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1152-17.2016.811.0010

Código 77105

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 17 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.: 56680 Nr: 1044-56.2014.811.0010

 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: EDNA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 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:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO 

PEDRO DA CIPA ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de até 11,98% (onze inteiros e noventa e 

oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção 

monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, 

as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez 

que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida 

na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento. Sem custas por ser o 

requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 

490 do Superior Tribunal de Justiça.Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, por arbitramento.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino 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.Publique-se.Registre-se. Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 

20 de Fevereiro de 2016.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54708 Nr: 3146-85.2013.811.0010

 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: VALDIRENE GEROLI MICHELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT
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 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO o processo COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do NCPC, pelos 

fatos e fundamentos supracitados. Isento de custas, vez que deferida os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Após o trânsito em julgado, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s 

legais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de 

Fevereiro de 2017.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76882 Nr: 1056-02.2016.811.0010

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR rescindido o 

contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária n° 

621/3450461, consolidando em mãos do requerente a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial.Condeno a 

empresa requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na 

forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Oficie-se ao Detran, se 

necessário, comunicando estar o banco requerente autorizado a proceder 

a transferência do bem a terceiros que indicar.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, remetendo os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

23 de fevereiro de 2017.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73773 Nr: 83-47.2016.811.0010

 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: NEUZA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR inexistente o débito que originou o 

apontamento nos cadastros de proteção ao crédito, bem como, 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ) e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 

362/STJ).Ratifico a liminar deferida à ref. 10.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em face do princípio da 

sucumbência, CONDENO o demandado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o 

bom zelo do advogado (a) da parte requerente, a relativa complexidade da 

demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Intime-se o banco requerido para o 

imediato recolhimento das custas processuais, advertindo-o das 

penalidades previstas no Provimento nº 88/2014 CGJ.Após o trânsito em 

julgado e não havendo outros requerimentos, observado o recolhimento 

das custas judiciais, certifique-se o necessário e, em seguida, remetam-se 

os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 02 de março de 2017.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 1656-57.2015.811.0010

 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: Maria Nila Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE 

a presente ação, declaro que a obrigação é alimentar e condeno o réu a 

pagar a autora o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 143 da Lei n.º 8.213 de 1991, no valor de um salário mínimo 

por mês, inclusive 13º salário, bem como, lhe efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

indeferimento nas vias administrativas.”No mais, persiste tal como está 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 03 de março de 2017.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71647 Nr: 12437-41.2015.811.0010

 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: CMDS, DSPDM, JEDSA, JEDSA, MDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 

ASSISTÊNCIA DE ROSÁRIO OESTE (HOSPITAL AMPARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12437-41.2015.811.0010

 Código 71647

VISTOS ETC,

Vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de março de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 3826-70.2013.811.0010

 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: GILSON CONJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Dos Advogados das Partes, para que se manifestem, dentro do prazo 

legal, acerca do retorno dos autos do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58042 Nr: 2146-16.2014.811.0010

 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: VANDERLEI MACHADO DA SILVA, VANDERLEIA 

MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA LAURA DE ARAUJO MACHADO, ELI 

DE CARVALHO, CHIRLEI CONCEIÇÃO DA SILVA, MIGUEL CANOVAS DA 

ROCHA, DANIZETE MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, BERTONI DARI NITSCHE - OAB:12402-B/MT, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - 
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OAB:14185/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Dos Advogados das Partes, acerca da audiência, conforme r. decisão a 

seguir transcrita: "VISTOS ETC, Diante da impossibilidade de conciliação 

na espécie, passo a sanear e organizar o feito, nos termos do art. 357, 

caput e incisos, atentando-se para o § 8º, do NCPC, verbis: “Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;V 

- designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização.” Portanto, passo a apreciar as matérias 

preliminares arguidas em defesa pelos demandados, antes, porém, 

imperioso sanar eventuais irregularidades. 01. Do instrumento de 

procuração. Analisando detidamente os autos, observo que os requeridos 

Eli de Carvalho e Chirlei Conceição da Silva não acostaram aos autos o 

instrumento de procuração conferindo poderes a seu advogado, 

pugnando, ainda, a juntada posterior do instrumento de mandado no prazo 

legal, conforme nota-se da peça de defesa às fls. 94/116.Destarte, 

intime-se os requeridos por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, encartar o instrumento de procuração, sob pena de 

desentranhamento da contestação de fls. 94/116, bem como, da aplicação 

dos efeitos da revelia. Escoado o prazo, certifique-se. 02. Da gratuidade 

da justiça aos requerentes. Em contestação (fls. 159/183) os requeridos 

Idalina Laura de Araújo Machado e Danizete Machado da Silva pugnaram 

pela revogação da gratuidade da justiça concedida aos autores às fls. 

50/53, ao argumento da inexistência de pedido, bem como, do recolhimento 

das custas judiciais com a peça de ingresso. O pedido prospera. 

Analisando detidamente os autos, observo que os autores com a 

distribuição da ação recolheram às custas judiciais, consoante fls. 47/48. 

Assim, ACOLHO o postulado pelos requeridos para REVOGAR o último 

parágrafo da decisão de fls. 50/53. 03. Da gratuidade da justiça aos 

requeridos. Com exceção do requerido Miguel Canovas da Rocha, os 

demais requeridos almejaram em contestação a gratuidade da justiça. A 

gratuidade não comporta deferimento. Isso porque não visualizo nenhum 

dos requisitos necessários à concessão do almejado benefício, 

considerando, neste aspecto, que os postulantes não demonstraram 

categoricamente seu estado de pobreza a impossibilitar pagamento das 

custas judiciais, caso eventualmente condenados.

Nesse diapasão, analisando a farta documentação que acompanha aos 

autos, em particular, a qualificação das partes como “comerciantes”, 

assim como dos consideráveis valores que envolveram a venda do citado 

imóvel, sendo o último em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 

circunstâncias que, por si só, afasta a presunção que estejam na 

condição econômica de “miserabilidade e necessitada” que não lhes 

permitam arcar com eventuais custas do processo e honorários 

advocatícios em caso de sucumbência.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: "Conquanto 

esta Corte admita que para concessão da gratuidade da justiça basta 

mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que 

referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, 

suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões 

para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009).

Noutra banda, os requeridos não juntaram nenhum documento idôneo a 

demonstrar a miserabilidade alegada, bem como, que todos são 

patrocinados por advogados particulares, presumindo-se, portanto, terem 

amplas condições de arcarem com as custas judiciais, caso condenados. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. PATROCÍNIO POR ADVOGADO 

PARTICULAR. INDEFERIDO O PEDIDO. I – A Lei 1.060/50, exige apenas 

simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios 

da justiça gratuita. II A regra supra citada é de presunção relativa, a qual 

pode afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário ou ainda 

ser contestada pela parte contrária. III – A situação fática do caso em 

apreço denota uma contradição que reside no fato de que é o recorrente é 

patrocinado por advogado particular, além de que efetuou o pagamento 

das custas recursais, quando poderia ter reafirmado o pleito nesta sede. 

Isso denota um contra censo, na medida em que, junto ao Juízo a quo 

afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e, por isso, 

pede que seja amparado pelo benefício da gratuidade de justiça. Contudo, 

na instância revisora o pagamento é feito sem qualquer restrição. 4 - 

Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. 

Processo AGI 20150020285193 Orgão Julgador TJ/DF 3ª Turma Cível 

Publicação Publicado no DJE : 01/12/2015 . Pág.: 505 Julgamento 25 de 

Novembro de 2015 Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA”.

Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam 

aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 

almejado pelos requeridos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 04. Da 

ilegitimidade ativa. Em defesa (fls. 159/182) os requeridos Idalina Laura de 

Araújo Machado e Danizete Machado da Silva suscitaram preliminarmente 

ilegitimidade ativa dos requerentes, ao argumento que, em relação ao 

requerente Vanderlei, que somente tomaram ciência da venda de parte do 

imóvel em 2013 e, quanto à requerente Vanderleia, sustentam que a 

ciência se deu com citação da demanda. Fortes em tais fundamentos 

arguiram ilegitimidade ativa dos postulantes. Sem razão, porém. De início, 

vale destacar que o imóvel era registrado em nome do terceiro requerido, 

Eli de Carvalho, que, por sua vez, outorgou plenos poderes sobre o bem à 

requerente Vanderleia e ao seu irmão Danizete, ora requerido. Partindo 

dessa premissa, concluo que os requerentes são partes legitimas a 

figurar no pólo ativo da lide, na medida em que Vanderlei teria adquirido 

ainda em 1999 50% (cinquenta por cento) do imóvel de sua irmã 

Vanderleia, bem como, que esta não teve ciência ou mesmo outorgou à 

venda e transferência do imóvel a seu irmão Daniezete, vez que, nesse 

sentido, ambos detinham amplos poderes sobre o imóvel, conforme 

outorgado pelo proprietário Eli de Carvalho (documento fls. 31/31-v°).

REJEITO, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes. Não 

havendo outras preliminares ou questões processuais pendentes de 

análise, declaro o feito saneado. As provas carreadas aos autos não são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual defiro a 

produção da prova oral, a saber: depoimento pessoal e testemunhal, 

designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no dia 05 (cinco) de abril de 2017, às 14h30. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do ato ilícito alegado. A atividade probatória 

deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e nas contestações, 

atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC. Intimem-se as partes e respectivos advogados e Procuradores para 

apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, com a observância do art. 

450, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

17 de fevereiro de 2017. Valter Fabrício Simioni da Silva-Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16282 Nr: 804-82.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração 

para ELIMINAR CONTRADIÇÃO na decisão de fls.440, em tempo chamo o 

feito à ordem no qual passará a ter a seguinte redação:“VISTOS,Ao 

Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro 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 

Novo Código de Processo Civil.Intime-se o executado para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 

do Novo Código de Processo Civil, verbis:“Art. 535. A Fazenda Pública 

será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 
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ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;II - 

ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação;IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções;V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;VI 

- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, 

novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” (...)Decorrido o prazo 

“in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório ou RPV como 

requerido.Intimem-se.Cumpra-se.”Jaciara-MT, 15 de Fevereiro de 2017. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 2491-79.2014.811.0010

 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: GERALDA GOMES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2491-79.2014.811.0010

Código n.º 58613

Requerente: Geralda Gomes da Luz

Requerido: Banco Bradesco s/a

VISTOS,

Intime-se o requerente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a petição de fls.86/106, bem como sobre os respectivos 

documentos juntados ás fls.107/209.

 Após, Conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 17 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.: 51144 Nr: 3036-23.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES FERREIRA DA SILVA, JANIRA 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, ISABEL FERREIRA BARCELO - OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3036-23.2012.811.0010

Código: 51144

Exequente: Agnaldo Moreira de Souza

Executado: Deoclides Ferreira da Silva e outro.

 VISTOS ETC.,

Indefiro pedido de fl. 53, pois a atualização do débito deverá ser 

apresentada pelo exequente.

 Desta feita, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculos atualizados do débito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso III do NCPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Jaciara/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12691 Nr: 1557-10.2003.811.0010

 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: MÁRCIA RIBEIRO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, 

ROGÉRIO VILELA VICTOR COELHO DE OLIVEIRA, Consórcio Nacional 

Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:12.267-B, MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 274, parágrafo único, e 485, 

inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas necessárias.Sem custas e honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

21 de Fevereiro de 2017. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 150 Nr: 313-56.1997.811.0010

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME, LUIZ SACARDI JÚNIOR, 

FRANCISCO JOSÉ TICIANEL, IRINEU BATISTA CAMILO

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

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Processo nº. 313-56.1997.811.0010

Código 150

VISTOS ETC.,

Certifique-se a Senhora Gestora quanto à intimação do exequente em 

relação ao Auto de Avaliação de fls. 466/473.

Após, tendo em vista a discordância do Auto de Avaliação (fls. 475/481) 

pelos executados, bem como da juntada de novo Laudo de Avaliação, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Empós, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 22 de fevereiro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76390 Nr: 904-51.2016.811.0010

 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: BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, 

Eury Henrique Reis Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPARO - ASSOCIACAO DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO 

TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144, RENATO DE ASSIS PINHEIRO - OAB:OAB/MG 108900

 Processo nº. 904-51.2016.811.0010

Código: 76390

VISTOS,

Trata-se de Ação de Cobrança manejada por Bassnuf Rodrigues 

Transporte LTDA/ME em face de AMPARO – Associação dos Proprietários 

de Veículos Automotores do Estado do Tocantis, ambos devidamente 

qualificados na inicial.

À ref. 69/73 as partes noticiaram composição de comum acordo, 

pugnando por sua homologação e pela extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo, devidamente assinado, conforme infere à ref. 

73, requerendo homologação judicial e extinção do feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes à 

ref. 73 para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
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com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b e c do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos ante o fim do 

acordo pactuado estar previsto para o dia 20/02/2017 (ref.71).

Custas, despesas processuais e honorários nos termos do acordo.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de Fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77099 Nr: 1148-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 1148-77.2016.811.0010

Código n° 77099

 VISTOS ETC,

Intime-se o executado pelo prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

averbação as margens da matricula do imóvel n°10765, conforme certidão 

do CRI na comarca de Jaciara acostada à Ref. 22 pela Exequente.

Em nada manifestado, certifique-se.

Após, vistas ao exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 01 de Março de 2017.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75565 Nr: 655-03.2016.811.0010

 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: MARIA APARECIDA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no 

pagamento do benefício previdenciário PENSÃO POR MORTE em favor da 

autora Maria Aparecida Ferreira Pinto, bem como, o pagamento do 13º 

salário, contados a partir do requerimento administrativo.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, 

para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o demandado ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, porquanto o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei  n º  13.105/2015.Publ ique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 02 de março de 

2017.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 75267 Nr: 552-93.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 7 de março de 2016.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 3079-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Fernando Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls.109/110 JULGO EXTINTO o 

processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

775, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se o Oficial de Justiça para que o mesmo devolva o 

mandado de busca e apreensão, depósito e citação que não fora 

cumprido, tendo em vista a perda do objeto.

Custas pela parte exequente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82538 Nr: 3243-56.2016.811.0018

 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: José dos Santos Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208A

 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 
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estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, caso inexitosa a 

conciliação, voltem-me conclusos para deliberação.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56503 Nr: 2742-44.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecanica São Miguel Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395, Tatiana Dias de Campos - OAB:MT - 9369

 Vistos em correição.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação no efeito 

suspensivo (art. 1.012 CPC), para conhecimento da matéria fática e 

jurídica ao Juízo ad quem.

Após, intime-se a exequente para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° Região.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 6790 Nr: 502-34.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tenusa - Tecnologia e Nutrição S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de penhora on line, via sistema 

BANCEN/JUD, requerida por Jorge Balbino da Silva nos autos da execução 

promovida contra Paulo José Euvaldo Peixoto.Analisando os autos, 

observo que não houve inovação da parte quanto ao pedido que 

anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a requerer nova 

penhora.Assim, tendo em vista que a parte não comprovou que diligenciou 

no sentido de localizar bens do executado ou a impossibilidade de assim 

agir, e que compete às partes trazer aos autos elementos suficientes para 

prova do direito alegado, não cabendo ao magistrado ou aos servidores 

diligenciarem em favor dos envolvidos, sob pena de desrespeito aos 

princípios constitucionais da isonomia e da imparcialidade, o indeferimento 

da pretensão retro é medida que se impõe.Sobre o assunto, filio-me ao 

entendimento de que somente em casos excepcionais e após a 

comprovação da impossibilidade da parte alcançar o objetivo pelos 

inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, mesmo assim, 

fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor da 

parte.Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve 

alteração na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo 

qual o seu pedido deve ser indeferido.Nesse sentido:AGRAVO 

INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Com tais 

considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar ao seu 

curso a qualquer momento antes da prescrição, SUSPENDO o feito pelo 

prazo máximo de um ano.Decorrido o lapso temporal acima (um ano), 

ordeno o arquivamento do feito, nos moldes do artigo 921, § 2º, do Código 

de Processo Civil.Na hipótese de transcorrerem cinco anos do 

arquivamento, desarquive-se e intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.Certificado o decurso do 

prazo de 30 dias ou com a manifestação da exequente, venham os autos 

conclusos. Intime-se as partes.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5511 Nr: 889-83.2001.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o bloqueio dos veículos de propriedade do executado informados 

às fls.157, através do sistema RENAJUD.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal: “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora 

pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de 

recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu 

representante legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 495-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael dos Anjos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos em correição.

 Determino a condução coercitiva e Rosilene Martins dos Santos. 

Redesigno o dia 13 de Junho de 2017 ás 18h:15min.

 Sai a Defesa intimada para apresentar o endereço do acusado em 

30(trinta) dias, devendo a secretaria providenciar a sua intimação ou 

expedição de carta precatória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 254-77.2016.811.0018

 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: Inez dos Santos Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a colheita da prova testemunhal que se fez presente 

declaro encerrada a instrução, abra-se vista dos autos a parte requerida 

para apresentação de alegações finais no prazo legal.

 Após conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82478 Nr: 3212-36.2016.811.0018

 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: Evani Fernandes Pereira Tuchinski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a colheita da prova testemunhal que se fez presente 

declaro encerrada a instrução, abra-se vista dos autos a parte requerida 

para apresentação de alegações finais no prazo legal. Após conclusos 

para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83278 Nr: 3713-87.2016.811.0018

 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: Arlete Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do 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:

 Vistos em correição.

 Considerando a colheita da prova testemunhal que se fez presente 

declaro encerrada a instrução, abra-se vista dos autos a parte requerida 

para apresentação de alegações finais no prazo legal.

 Após conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 254-77.2016.811.0018

 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: Inez dos Santos Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a colheita da prova testemunhal que se fez presente 

declaro encerrada a instrução, abra-se vista dos autos a parte requerida 

para apresentação de alegações finais no prazo legal.

 Após conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 685-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCBL, GBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A fim de evitar eventual nulidade e tendo em vista que a petição inicial 

apresenta defeito/irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, 

intime-se a parte autora para, nos termos do art. 321 do NCPC, emendar a 

inicial adequando a qualificação da parte exequente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, venham-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 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: Goiazém Armazéns Gerais Ltda, Pedro Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Parte Autora a depositar a quantia de R$ 90,00(Noventa reais) 

de acordo com a PORTARIA Nº 074/2011-DF, a título de diligência. A 

quantia deverá ser depositada no Banco do Brasil – Agência: 2836-3 – 

Conta Corrente: 20047-6 em favor de F.C. Diligências Juara, conforme 

certidão do oficial de Justiça (ref:14).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 5202-62.2016.811.0018

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente para efetuar o recolhimento de 

diligencia do Oficial de Justiça, que deverá ser efetuado na conta: 

20.047-6 Agência 2836-3 – Banco do Brasil de Juara; sendo R$25,00 

(vinte e cinco reais) se for centro da cidade; R$ 30,00 (trinta reais) se for 

em bairros e R$3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos ) o km rodado 

para diligencia na zona rural mais Tabela "O" do provimento 42/2013 CGJ 

R$ 1,90 por km rodado até o valor máximo de R$ 54,30 (cinquenta e quatro 

reais e trinta centavos).Conforme portaria 62/2016 em anexos.

 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): H. Rodrigues- ME, Hermelino Rodrigues, 

Miranda Aparecida Pereira dos Santos Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça 

acostada no movimento de ref. 34, bem assim pleitear o que entenda de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41928 Nr: 2360-85.2011.811.0018

 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: Aparecida do Nascimento dos Santos, Noely Aparecida 

Honório, Rosely Tuty Honório Morás, Rosimeire Cristina Honorio, Flavio 

Jose Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Honório Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Soares - OAB:11.875, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, DETERMINO a intimação das partes, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dia, cumpram o disposto no artigo 647 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, para após, proceder com a 

homologação da partilha que será apresentada pelas partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63268 Nr: 702-21.2014.811.0018

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Silva da 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:

 Vistos em correição.Considerando o acórdão proferido às fls. 89/102, 

deve a liquidação da sentença realizar-se por arbitramento na forma do 

art. 509 do CPC.Assim, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito 

a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC)... - As partes deverão indicar assistentes 

e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1ª, II e III).III - 

Deverá o perito nomeado pelo juízo, apresentar valor referente aos 

honorários, os quais deverão ser pagos pela parte vencida, de acordo 

com o que dispõe o artigo 85 e artigo 95 do CPC, devendo os valores 

serem depositados pelo Credor na Conta Única do Poder Judiciário, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.IV - 

Efetuado o depósito, indicados os assistentes e apresentados os 

quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes para iniciação dos 

cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da perícia e 

apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo de 60 

dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente responder aos 

quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert nomeada, 

remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL CONSULTORIA, 

devendo indicar os documentos necessários para a realização da 

perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser intimadas 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64886 Nr: 2157-21.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurides Tomáz de Souza

 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:

 Vistos em correição.Considerando o acórdão proferido às fls. 93/101, 

deve a liquidação da sentença realizar-se por arbitramento na forma do 

art. 509 do CPC.Assim, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito 

a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC).....III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, 

apresentar valor referente aos honorários, os quais deverão ser pagos 

pela parte vencida, de acordo com o que dispõe o artigo 85 e artigo 95 do 

CPC, devendo os valores serem depositados pelo Credor na Conta Única 

do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.IV - Efetuado o depósito, indicados os assistentes e 

apresentados os quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes 

para iniciação dos cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da 

perícia e apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo 

de 60 dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente 

responder aos quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert 

nomeada, remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL 

CONSULTORIA, devendo indicar os documentos necessários para a 

realização da perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63280 Nr: 714-35.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helida Hormung

 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:

 Vistos em correição.Considerando o acórdão proferido às fls. 84/97, 

deve a liquidação da sentença realizar-se por arbitramento na forma do 

art. 509 do CPC.Assim, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito 

a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC)...- Deverá o perito nomeado pelo juízo, 

apresentar valor referente aos honorários, os quais deverão ser pagos 

pela parte vencida, de acordo com o que dispõe o artigo 85 e artigo 95 do 

CPC, devendo os valores serem depositados pelo Credor na Conta Única 

do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.IV - Efetuado o depósito, indicados os assistentes e 

apresentados os quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes 

para iniciação dos cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da 

perícia e apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo 

de 60 dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente 

responder aos quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert 

nomeada, remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL 

CONSULTORIA, devendo indicar os documentos necessários para a 

realização da perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59067 Nr: 1575-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Crédito Livre Adm. Associação Vale 

Juruena - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Violada Transportes- ME, Emerson Violada, 

Valdir da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Márcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Vistos em correição.

Considerando o petitório de fls. 94, determino que sejam baixadas as 

restrições judiciais dos veículos descritos às fls. 52, tendo em vista que o 

débito já fora devidamente quitado e comprovado às fls. 61.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63273 Nr: 707-43.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Aparecida Rissotti

 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:

 Vistos em correição.Considerando o acórdão proferido às fls. 96/103, 

deve a liquidação da sentença realizar-se por arbitramento na forma do 

art. 509 do CPC.Assim, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito 

a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC)....III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, 

apresentar valor referente aos honorários, os quais deverão ser pagos 

pela parte vencida, de acordo com o que dispõe o artigo 85 e artigo 95 do 

CPC, devendo os valores serem depositados pelo Credor na Conta Única 

do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.IV - Efetuado o depósito, indicados os assistentes e 

apresentados os quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes 

para iniciação dos cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da 

perícia e apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo 
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de 60 dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente 

responder aos quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert 

nomeada, remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL 

CONSULTORIA, devendo indicar os documentos necessários para a 

realização da perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 1324-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, Henrique Schmidt Zalaf - OAB:OAB/SP 197.237, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, habilitem-se os advogados Felipe Schmidt Zalaf, inscrito na 

OAB/SP 177.270 e Henrique Schmidt Zalaf, inscrito na OAB/SP 197.237, 

nos autos.

Ademais, considerando que já transcorreu prazo muito superior aos 30 

(trinta) dias requeridos em petição de ref. 33, intime-se o exequente, na 

pessoa de seus patronos, para que requeira o que for de seu interesse 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 25585 Nr: 3587-52.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Mota dos Santos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Felipe Mucholowski - 

OAB:36942/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do 

laudo pericial apresentado pelo expert do juízo.

Considerando a complexidade do feito e a extensão do trabalho pericial, a 

intimação da Fazenda Pública deverá ser feita com o encaminhamento 

integral dos autos à PGE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 5561-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 .Dessa forma, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

29.03.2017, às 17h, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.No mais, tendo em vista que a suposta vítima é menor de 

idade, necessário se faz colher seu depoimento da maneira menos 

invasiva possível, motivo pelo qual na presente solenidade será designado 

dia e hora para colher seu depoimento por meio do mecanismo 

“depoimento sem dano”. Atente-se o Sr. Meirinho para informar a genitora 

da menor quanto a oitiva da vítima em data futura.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias.INTIMEM-SE 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.Atente-se a Secretaria para proceder as intimações em 

nome do patrono do acusado.Se necessário, requisite-se o preso junto a 

Unidade Prisional em que se encontra detido.INTIMEM-SE as testemunhas e 

o acusado. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85906 Nr: 5211-24.2016.811.0018

 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: Josue Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando a razoável probabilidade 

da existência de direito líquido e certo da impetrante, defiro a liminar 

vindicada para determinar que a autoridade apontada como coatora 

nomeio o impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, na cargo em que foi 

aprovado através de concurso público, sob pena de multa diária de 5 

(cinco) mil reais em caso de descumprimento.Notifique-se a atual 

PREFEITA MUNICIPAL a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I). 

Notifique-se o MUNICÍPIO DE JUARA para, querendo, integrar o feito.Após, 

colha-se o parecer do parquet.Por fim, concluso para 

sentença.CUMPRA-SE.Em Juara/MT, 7 de março de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 4466-44.2016.811.0018

 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: Takaaki Hosoume

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Notifique-se o requerente para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, pelo menos três orçamentos atuais de estabelecimentos comerciais 

que forneçam diretamente o medicamento, sob pena de indeferimento do 

pedido de bloqueio.

II - Apresentados os orçamentos, manifeste-se a PGE no prazo de 48 

(quarenta e oito horas).

III - Por fim, venham os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 544-63.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO: Determino que se oficie a SEJUDH, requisitando informações se 

o acusado encontra-se preso em algum estabelecimento penal do Estado 

de Mato Grosso; Havendo resposta positiva, expeça-se carta precatória 

para a realização do INTERROGATÓRIO do acusado. Restando infrutífera 

a diligência, venham os autos conclusos para a aplicação do art. 367 e, 

posteriormente, para as alegações finais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 63988 Nr: 1349-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Melo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO: Nos estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei 9.099/95. Assim sendo, determino a suspensão condicional do 

processo, por um período de 02 (dois) anos, devendo a denunciada 

Marcos Mendes Lopes, cumprir as seguintes condições: 1 – Prestação 

pecuniária consistente no perdimento do valor da fiança no importe de 

1.448,00 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais) conforme f.15/16 

em favor da CEDEIA PÚBLICA LOCAL. 2 – não frequentar bailes, bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres; 3 – não ausentar da 

Comarca por período superior a 15 (quinze) dias, sem autorização; 4 – 

comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades. Homologo a suspensão, fazendo o acordo parte dessa 

decisão, submetendo o acusado as condições expostas acima, sem 

adentrar ao mérito da culpa e sem importar reincidência, nem 

antecedentes penais. Faço consignar, que esta suspensão poderá ser 

revogada no curso do prazo referido, se o beneficiário vier a ser 

processado por outro crime. Aguarde-se o cumprimento da suspensão 

deferida. Findo o cumprimento ou descumprindo as condições, 

certifique-se, manifestando-se o MP, no prazo de 05 (cinco) dias, 

voltando-me conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102949 Nr: 3745-42.2014.811.0025

 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: VIVIENE PEREIRA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSG, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA LUSSE - 

OAB:17.927-O, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 ntime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102531 Nr: 3406-83.2014.811.0025

 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: CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR 

ACERCA DO DESPACHO DE FLS. 190.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125016 Nr: 4425-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,

REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia, isso porque não denoto 

vícios a serem sanados, uma vez que a peça acusatória apresenta de 

forma clara e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do 

CPP.

Aliás, traz a narrativa dos fatos, delimitando o tempo e o espaço, e 

inclusive, aponta data, horário e lugar, e detalha as circunstâncias da 

ocorrência do crime, aparentemente, praticado pelo acusado.

Nessa perspectiva, não vislumbro prejuízo ao pleno exercício da ampla 

defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/04/2017, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4195-53.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a justificativa e faço tal ponderação nos 

termos do art. 118, I, da LEP, e via de consequência, DECRETO a PERDA 

DOS DIAS REMIDOS, na proporção de 1/3 (um terço), e PROMOVO a 

REGRESSÃO do recuperando Agemar Martins para o regime FECHADO.Em 

consequência, MANTENHO SUA PRISÃO, tudo nos termos dos arts. 50, 51 

e 52, todos da Lei n. 7.210/84 (LEP).ATUALIZE-SE o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP, conforme Provimento n. 28/2012-CGJ e 

Resolução n. 137 do CNJ.REALIZE-SE novo calculo. Após, INTIMEM-SE às 

partes para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, remetendo-se cópia do 

cálculo de pena ao recuperando.Tendo em vista que o recuperando é 

assistido pela Defensoria Pública, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Marcos Bodstein Viliaca 

Filho para atuar como Advogado(a) Dativo(a).Para tanto, a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 1 URH nos termos da Tabela da OAB/MT para 

manifestar acerca do cálculo. Após a manifestação, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE desta 

nomeação.Quanto ao pleito de transferência para a Comarca de 

Comodoro/MT (fl. 164/165), DEFIRO-O por razões de aproximação familiar. 

Para tanto, OFICIE-SE à Superintendência de Gestão de Cadeias deste 

Estado, solicitando-se atestado de vaga.Com o atestado de vaga positivo, 

OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Comodoro/MT, solicitando-se 

anuência.Não havendo anuência, PROCEDA-SE o recambiamento do 

recuperando para o Centro de Detenção Provisória - CDP desta 

Comarca.Dada a anuência, PROCEDA-SE ao recambiamento do 

recuperando àquela Comarca, remetendo-se o PEP, contendo o cálculo de 

pena homologado.CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2073-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVETLAINE FERNANDES REIS, KESSIE 

JHONES SCOLARI SOARES, Anderson Aparecido Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Vistos,I - DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃOOs argumentos das defesas 

são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO a denúncia oferecida 

contra Svetlaine Fernandes Reis, Kessie Jhones Scolari Soares e 

Anderson Aparecido Bergamim, qualificados nos autos(...).DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2017, às 13h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesas e se procederá ao interrogatório dos acusados;(5) Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De 

tudo, CERTIFIQUE-SE;(6) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;(7) 

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas;III - REQUERIMENTOS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICOINDEFIRO os requerimentos “a” e “b” da cota 

ministerial, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte no item 

7.5.1, III, da CNGC , e DEFIRO o item “c”, na forma requerida.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127087 Nr: 620-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTP, ADFA, JPDSS, LSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela acusada APARECIDA DE FREITAS APOLINÁRIO(...))Nesse toar, 

cumpre anotar que, recentemente, (10/02/2017) houve a decretação da 

prisão preventiva, e não houve qualquer alteração do cenário fático já 

analisado, razão por que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva ora formulado.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 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

 Certifico que, a carta precatória expedida à fl. 428 foi distribuída na 

Comarca de Rondonópolis-MT sob o código 647570 (Primeira Vara 

Criminal), sendo que, em consulta ao site do TJMT foi dado andamento de 

Devolução de Carta Precatória para Comarca de Origem

 via Correio dia 22-02-17. Cod. Rastreab. JJ597797306BR. Era o que havia 

a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96436 Nr: 4850-88.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMECIDES CORDEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando ORMECIDES CORDEIRO RODRIGUES 

preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o 

semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO(...) .DESIGNO audiência 

ADMONITÓRIA para o dia 30/03/2017, às 13h15min.INTIME-SE o 

recuperando para comparecer à audiência designada.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 106916 Nr: 1042-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIVANIR APARECIDA CATTANI, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

NELSON LANZONI, Cpf: 55096654168, Rg: 889771, Filiação: Tereza Rede 

Lanzoni e José Lanzoni, data de nascimento: 20/08/1969, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 
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especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 07 de março de 2017

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JESUS DA SILVA, EDMILSON JESUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos, Tendo em vista que a sessão do tribunal do júri foi redesignada 

em razão da não intimação de testemunhas imprescindíveis da Defesa (f. 

595), oportunidade em que foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentar novo endereço, porém, saindo intimada, a Defesa não se 

manifestou, o ato está precluso.Noto que as testemunhas arroladas na 

fase do art. 422 do CPP (f. 488), não foram encontradas (fl. 505 e 553-v – 

Antônio Trajano, fl. 510 e 574 – Eudes Antônio da Silva e, f. 574 – Aloísio 

de Oliveira) e, nos termos do art. 461 do CPP, a solenidade foi 

redesignada, inclusive, concedendo prazo para a informação de novo 

endereço, porém a defesa quedou-se inerte e depois apresentou novo rol 

de testemunhas (f. 612). (...) . Ademais, a teor do art. 461, § 2º, do CPP, o 

julgamento perante o Tribunal do Júri deve ser realizado mesmo sem a 

presença de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade, 

caso seja certificado que a mesma não foi localizada no local indicado pela 

parte que a arrolou. Preliminar de nulidade por ausência de intimação das 

testemunhas de defesa não acolhida. Unânime. (...)” (Apelação nº 

0000960-26.2008.8.17.0260, 1ª Câmara Criminal do TJPE, Rel. Fausto de 

Castro Campos. j. 07.06.2016, unânime, DJe 11.07.2016).Aliás, a intimação 

realizada à f. 609 foi procedida equivocadamente, já que a Defesa já havia 

sido intimada para informar o endereço das testemunhas.Portanto, 

preclusa a fase do art. 422 do CPP, INDEFIRO o pleito de renovação do rol 

de testemunhas da Defesa.CUMPRA-SE a decisão de f. 595 integralmente, 

expedindo-se o necessário para realização da sessão do tribunal do júri 

na data agendada.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 97143 Nr: 5616-44.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON EDUARDO SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o Ato Dr. Jerry 

Adriane de Oliveira. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal 

e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, restando 

pendente as alegações finais da Defesa. ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 2047-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NARDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO 

às partes às alegações finais, no prazo legal, restando pendente as 

alegações finais da Defesa. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101669 Nr: 2646-37.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA DE SÃO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos,

EXTRAIA-SE cópia da certidão de fl. 58/59, ENCAMINHANDO-SE à Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Cuiabá-MT, bem como ao 

Ministério Público Estadual, para as providências que entenderem 

pertinentes.

A fim de evitar prejuízos e constrangimentos entre a advogada dativa e a 

parte ré, REVOGO a nomeação feita à f. 57 e NOMEIO o Dr. Gilmar da Cruz 

e Souza para atuar como Advogado Dativo.

Ao Advogado nomeado para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto 

que na sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. 

CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. 

CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.

INTIME-SE desta nomeação para atuar no feito.

CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124365 Nr: 4012-43.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Diante da certidão de f. 16, vº, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Jose Carlos Pereira de Lima 

para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125498 Nr: 4664-60.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Diante da certidão de f. 20, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Lincoln Marcos de Oliveira para 

atuar como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126386 Nr: 210-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/04/2017, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

VI) Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, noto que o Juízo 

plantonista sinalizou que a materialidade e os indícios de autoria do delito 

estavam e continuam presentes nos autos, configurando o “fumus comissi 

delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto, o denominado “periculum 
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libertatis”, a decisão anterior também demonstrou a presença concreta de 

um dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, consistente na 

necessidade de garantir a ordem pública, mormente pelo cenário fático já 

exposto quando da apreensão dos entorpecentes que o (“increpado 

mantinha escondido em sua propriedade quantidade considerável de 

droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal”), e 

ainda, deve-se levar em conta a quantidade expressiva de maconha 

(1.013,5g).

Ante o exposto, considerando que não houve qualquer alteração do 

cenário fático já analisado, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

formulado pelo acusado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124607 Nr: 4142-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, MARTA 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos,I - DA RESPOSTA À (...) RECEBO a denúncia oferecida contra 

DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO e MARTA SOUZA AMORIM, 

qualificado nos autos.II - REQUISITOSEstão presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, 

o que possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

acusado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a exação 

do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está feita 

corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.Com efeito, a imputação encontrou respaldo 

nos elementos inquisitoriais.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/04/2017, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;(5) Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição 

das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente 

no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;(6) INTIMEM-SE as 

testemunhas e o acusado;(7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa;CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 3631-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaciara Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Autos n. 3631-77.2016.811.0011 (Código: 241458)

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o pedido de cumprimento da sentença 

homologatória exarada em solenidade às fls. 13v.

 Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

CITE-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

ordem judicial emanada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 537 do NCPC.

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para carrear 

aos autos a planilha atualizada do valor a ser penhorado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como satisfação da obrigação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de outubro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 3631-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Autos n.º 3631-77.2016.811.0011 – (Código: 241458)

Vistos.

Ante o teor da certidão acostada às fls. 18, haja vista que a DPE patrocina 

os interesses da parte autora, NOMEIO como defensor dativo o advogado 

Clinton Ferreira da Silva OAB/MT 22.335/O, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

INTIME-SE. NOTIFIQUE-SE.

Com a manifestação do requerido, tornem-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE o remanescente da decisão retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242411 Nr: 4083-87.2016.811.0011

 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: Olavo dos Santos Ribeiro

 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:

 Autos n. 4083-87.2016.811.0011 (Código: 242411)

Vistos.

Cuida-se de “Ação Concessão de Benefício Previdenciário com 

antecipação de tutela” proposta por Olavo dos Santos Ribeiro em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada, para a 

imediata implantação do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida, 

e ao final, a total procedência da demanda, a fim de ver confirmada a 

tutela antecipada.

A inicial (fls. 05/14) veio instruída com os documentos de fls.5 /29.

Recebida a exordial às fls.30/30-v, oportunidade que foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita, sendo determinada citação da demandada, 

bem como designada solenidade de instrução e julgamento, indeferindo-se 

o pedido de tutela antecipada.

Devidamente citada, a Autarquia demandada apresentou contestação às 

fls. 33/40.

Impugnação à contestação apresentada às fls. 44/48.

Na audiência de instrução e julgamento (fl. 58/61), foram inquiridas duas 
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testemunhas da autora, ao tempo que a Autarquia ré, mesmo intimada, não 

compareceu à solenidade.

 Encerrada a instrução, a parte autora apresentou alegações finais 

remissivas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela, ao passo 

que, a Autarquia demandada não compareceu à solenidade, de modo que 

precluiu no direito de apresentar as derradeiras alegações.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a questão encartada repousa 

sobre o preenchimento da autora quanto aos requisitos para concessão 

da aposentadoria híbrida.

O caso em comento versa sobre a possibilidade da parte autora em ter o 

seu tempo de atividade rural reconhecido para assim averbá-lo, com o fito 

de posteriormente perceber benefício previdenciário de aposentadoria 

híbrida, eis que laborou também por período superior a 05 (cinco) anos em 

atividade urbana.

Pois bem.

A Lei 8.213/91 descreve como segurados obrigatórios, in verbis:

 Art. 11 São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:VII – como segurado especial: a pessoa física residente 

no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de:

 a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, 

parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que 

explore atividade:

 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

 § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

 § 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

 § 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial:

 I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

 II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

 III – a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

 IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

 V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e

 VI - a associação em cooperativa agropecuária; e

 VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o 

produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12.

 Em consonância com o acima exposto, urge que a parte autora comprove 

ter exercido a atividade como segurado especial da previdência, para 

assim ter direito em averbar o tempo correspondente, desde que se 

enquadre nos moldes dos artigos e seus incisos da Lei 8.213/91 

supracitados.

Para a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, no 

mesmo Códex, traz o preenchimento dos seguintes requisitos:

“a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

 b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

 c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII) .”

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com contrato particular de 

arrendamento de terra de imóvel rural, além de notas fiscais de produtos 

agrícolas (fls. 24/29).

 Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Analisando os documentos juntados pela parte autora em conjunto com a 

prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, o autor e sua 

família se dedicaram à atividade rural por parte da sua vida, ainda que de 

forma descontínua.

Depois, corroborando tal fato, inclusive, a narração contida na inicial, vêm 

as testemunhas afirmar:

“Conheceu o autor há 34 anos. Que o autor plantava arroz, feijão, bacana. 

Que era empregado. Que a família ajudava o autor. Que não tinha 
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maquinário. Que o autor trabalhou 10 anos em uma fazenda e mudou-se 

para outra ficando mais 6 anos. Que sempre trabalhou sempre trabalhou 

em lavoura até adoecer. Que o que plantava e produzia era apenas para 

subsistência da família.” (Testemunha Celina da Silva Martinho)

“Que conheceu o autor quando tinha 8 anos, sendo que atualmente conta 

com 56 anos. Que quando conheceu ele já trabalhava com lavoura. Que o 

autor era arrendatário da lavoura. Que não tinha maquinário. Que era só a 

família. Que se mudou para outra fazenda onde trabalhou durante 5 anos. 

Que a parte autora mudou-se para cidade por problemas de saúde. Que o 

autor é atualmente sustentado por uma filha” (Testemunha Vilma Cândida 

dos Santos)

 A respeito do período de trabalho rural, como se pode observar, a parte 

autora comprovou que trabalhou no meio rural em regime de economia 

familiar no período de 1969 até 1988 e de 1998 até 2015, sendo o seu 

reconhecimento para averbação devida.

Posto isso, DECLARO/RECONHEÇO por sentença que a autora laborou no 

meio rural durante o período de 1969 até 1988 e de 1998 até 2015, 

devendo a Autarquia demanda averbar tal tempo de atividade rural, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

No tocante ao pedido de aposentadoria híbrida, considerando que já fora 

devidamente reconhecido o tempo de labor rural da autora acima, o qual 

totaliza 36 (trinta e seis) anos, basta analisar a documentação trazida aos 

autos, com o fito de verificar o tempo laborado pela mesma no meio 

urbano.

Volvendo os olhos aos documentos de fls. 28, verifica-se que a autora 

contribuiu para previdência nos períodos de 25/07/1989 a 16/11/1993, 

01/12/1993 a 31/12/1994, 01/02/1995 a 30/09/1995, 19/10/1995 a 

05/09/1997, 01/02/1998 a 30/04/1998, totalizando 08 (oito) anos, 02 (dois) 

meses e 09 (nove) dias.

Somando o total trabalhado pela autora em ambas as atividades (urbana e 

rural), chega-se ao montante de 44 (quarenta e quatro) anos, 02 (dois) 

meses e 09 (nove) dias, sendo devida a aposentadoria híbrida à autora, 

nos termos do art. 142 da Lei 8.213/91, visto que o autor completou 65 

(sessenta e cinco) anos em 1994.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário de modo proporcionalmente com coeficiente de benefício de 

100% sobre o RMI em favor de Olavo dos Santos Ribeiro, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de fevereiro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242333 Nr: 4043-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos;

DEFIRO o petitório de fls. 99/100, pelo que REDESIGNO a solenidade para o 

dia 30 de maio de 2017, às 13h30min, considerando que a própria defesa 

informou que não trará prejuízo para o acusado.

SOLICITE ao Sr. Meirinho a devolução do mandado de intimação expedido, 

independentemente de cumprimento.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 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.: 239299 Nr: 2419-21.2016.811.0011

 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: Tereza Ruiz Sebaldeli

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2419-21.2016.811.0011 – (Código: 239299)

Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 70, nos termos do art.12, do Provimento 

nº 02/2015 – CGJ, por se cuidar de prestação continuada, é necessária a 

renovação periódica do relatório médico, no prazo de 03 (três) meses, sob 

pena de arquivamento do feito. Assim, DETERMINO a intimação da 

requerente para trazer aos autos documento hábil a comprovar a 

necessidade de continuidade do tratamento posto, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244066 Nr: 64-04.2017.811.0011

 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: Divina dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO - Certifico e dou fé que impulsiono os autos, mediante abertura 

de vista à parte autora para ofertar impugnação à contestação de 

fls.53/57, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 242333 Nr: 4043-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Intimar a advogada MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON(OAB:21059) - 

Endereço: Rua Luiz Bordone, Nº 3573, Bairro: Jardim das Flores iii - 

Cidade: Mirassol D'oeste - UF: MT - CEP:78280000, da expedição da Carta 

Precatória à Comarca de Cáceres-MT, para inquirir as testemunhas 

Alessandro Marques de Aguiar e Douglas Oswaldo Prado Lima.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244899 Nr: 489-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS Nº 489-31.2017.811.0011 cód. 244899

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Paulo Geovane Martins da Costa

INTIMANDO: Indiciado(a): Paulo Geovane Martins da Costa, CPF: 

00268912122, RG: 104446551 SSP/MT, Filiação: João Clementino da Costa 

e Romilda Fátima Martins da Costa, data de nascimento: 26/09/1975, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, convivente, pintor, Endereço: Rua 

05, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: CIENTIFICAR o indiciado acima qualificado, que foi 

CONCEDIDO, com animo no Art. 22 da Lei n. 11.340/06, as MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA, e determinando as seguintes providencias: A 

proibição de se aproximar, no limite cie 1000 metros das vítimas, de sua 

família e das testemunhas ou manter contato por qualquer meio de 

comunicação (Art. 22, III, alíneas "a" e "b"); A proibição do agressor de 

freqüentar a residência das vítimas, a fim de preservar a integridade física 

e psicológica dais mesmas (Art. 22, [II, alínea "c").

OBS: O descumprimento de quaisquer das medidas ora deferidas 

acarretará na imediata decretação de sua prisão preventiva, conforme 

preleciona o Art. 313. III, do Código de Processo Penal. Assim como a 

ciência de que a presente decisão poderá ser revogada a qualquer 

momento.

 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, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 2 de março de 2017.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 191630 Nr: 2922-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 do Procurador da parte autora da r decisão de fls. 114 abaixo transcrita, 

bem como de que foi expedido Carta Precatória para a Comarca de 

Rondonópolis-MT com a finalidade de Penhora, depósito e avaliação a qual 

encontra-se nesta secretaria aguardando o devido preparo para posterior 

encaminhamento. Autos nº 2922-47.2013.811.0011 (Código: 191630) 

Vistos.Considerando o petitório de fls. 111/113, bem como o certificado às 

fls. 109, DETERMINO que a Secretaria de Vara EXPEÇA missiva para 

Comarca de Rondonópolis no endereço indicado às fls. 111, a fim de dar 

cabal cumprimento aos comandos da r. decisão de fls. 104. Após, de tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’oeste/MT, 09 de fevereiro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237230 Nr: 1378-19.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Moreira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 DETERMINO as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva.II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim de ser 

promovida a suspensão dos direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao 

cartório distribuidor, à Autoridade Policial e ao INFOSEG.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) LANCE-SE o nome do réu 

no rol dos culpados.VI-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da multa, observando-se o item 7.32.2 da 

CNGC.Após o cumprimento de todas as determinações constantes da 

presente sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239353 Nr: 2441-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 DETERMINO as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva.II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da 

suspensão dos direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório 

distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação.V-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 

o pagamento da multa, observando-se o artigo 1.599 da CNGC.VI-) 

INTIME-SE o réu para entregar à autoridade judiciária, em 48 (quarenta e 

oito) horas, a Carteira Nacional de Habilitação (se houver), ocasião em que 

iniciará o prazo da pena de suspensão imposta, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência, nos termos do artigo 293, § 1º, da Lei nº 

9.503/97.VII-) Após, OFICIE-SE ao Conselho Nacional de Trânsito – 

Contran e ao Ciretran desta comarca, comunicando-os da aplicação da 

pena restritiva de direito, devendo esta situação ser anotada nos arquivos 

destes órgãos.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença (mormente a expedição de guia de 

execução definitiva), devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243847 Nr: 4850-28.2016.811.0011

 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: Iraci de Lourdes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Parks Hotel Ltda, Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Volpe Esgalha - OAB:SP / 

119607
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DETERMINO que a Secretaria de Vara, antes de fazer conclusão, evitando 

morosidade no curso processual, certifique acerca da tempestividade dos 

embargos de terceiro apresentados.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 208 Nr: 7-55.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO GREVE, Carlos Roberto 

Greve

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Autos n.7-55.1995.811.0011 (Código: 208)

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 364, pelo que, DETERMINO à expedição de ofício 

ao Cartório de Registros de Imóveis, para que proceda com a realização 

da averbação da penhora na matrícula de nº 14.256

Após, INTIME-SE a exequente para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 1816-89.2009.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GILSON CARLOS FERREIRA, para devolução 

dos autos nº 1816-89.2009.811.0011, Protocolo 77848, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241657 Nr: 3723-55.2016.811.0011

 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: YFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGdS, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 3723-55.2016.811.0011 – (Código: 241657)

Vistos.

Na toada da cota ministerial de fls. 76, DEIXO por ora de homologar o 

acordo firmado às fls. 64/64-v, uma vez que o primeiro requerido Luiz 

Carlos Gomes dos Santos não fora intimado/citado da data da referida 

audiência, bem como da presenta ação (fls. 73), o que afrontaria seu 

direito personalíssimo. Assim, DETERMINO a intimação da requerente para 

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

Após, AO MPE e ao segundo requerido para manifestação.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218158 Nr: 3327-49.2014.811.0011

 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: Maria de Lurdes Siqueira de Sá, Waldir Cardoso de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 3327-49.2014.811.0011 (Código: 218158)

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 138, de modo que SE INTIME pessoalmente a 

requerente Maria de Lurdes Siqueira de Sá, para comparecer naquela 

instituição, para prestar informações, no prazo de 15 (cinco) dias.

Tudo cumprido e certificado, à DPE para se manifestar.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232048 Nr: 3023-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Vilela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 DETERMINO as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva.II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim de ser 

promovida a suspensão dos direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao 

cartório distribuidor, à Autoridade Policial e ao INFOSEG.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) LANCE-SE o nome do réu 

no rol dos culpados.VI-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da multa, observando-se o artigo 1.599, caput, da 

CNGC.Após o cumprimento de todas as determinações constantes da 

presente sentença (mormente a expedição de guia de execução 

definitiva), devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 184257 Nr: 1722-05.2013.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Ferreira Manoel -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.63, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 01 (um) ano.

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 arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de março 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.: 211280 Nr: 2247-50.2014.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de Mirassol 

D’Oeste/MT em desfavor Luiz Antonio dos Santos. ambos devidamente 

qualificados nos autos, tendo por norte as certidões de dívida ativa n°. 

13810/2014, 13811/2014, 13812/2014, 13813/2014, 13814/2014, 

13815/2014 com o intuito de receber o valor de R$ 323,07 (trezentos e 

vinte e três reais e sete centavos).

 Pois bem. Considerando que o valor em execução não supera o montante 

de 15 UPFs- MT, que é o custo mínimo para a abertura e manutenção de 

uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o 

arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o 

PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 

285/2014 – caput, artigo 3º.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 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”.

 INTIME-SE o Município exequente da medida ora adotado, mormente para 

que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se 

existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre 

o seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido in albis o prazo ou não haja execuções a serem reunidas, 

AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo eventual desarquivamento isento de 

custas, nos termos do art.2º do mencionado diploma normativo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233887 Nr: 4142-12.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Antonio de Carli Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Vistos;

Considerando a ausência do representante do Ministério Público, que 

encontra no gozo de férias, conforme ofício n.º 048/2016/PROJUS/MDO, 

REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 

2017, às 14h00min.

SOLICITE ao Sr. Meirinho a devolução do mandado de intimação expedido, 

independentemente de cumprimento.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 4020-43.2008.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Faustino de Azevedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4020-43.2008.811.0011

Código 33457.

Intime-se o INSS para que manifeste acerca do pedido de habilitação de 

herdeiros de fls. 167/168.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76203 Nr: 1553-57.2009.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1553-57.2009.811.0011

Código 76203

Intime-se o INSS para que manifeste acerca do pedido de habilitação de 

herdeiros de fls. 181/182.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233161 Nr: 3703-98.2015.811.0011

 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: Roseli Spolador de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 233161.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 160093 Nr: 1737-08.2012.811.0011

 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: Aparecido Francisco Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1737-08.2012.811.0011

Código 160093.
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HOMOLOGO o cálculo de fl. 119.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Ademais, considerando a informação que o benefício do autor foi 

suspendido indevidamente expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que reimplante o 

benefício previdenciário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, 

nos termos da sentença de fls. 56/58.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197245 Nr: 3858-72.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. Representações de Consórcio Ltda, Lucio Lima 

dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 Código 197245

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de coisa Móvel, através de 

Medida Liminar de Reintegração de Posse “Inaudita Altera Parte” c/c 

Perdas e Danos, proposta por L. A. Representações de Consórcio LTDA 

ME em desfavor de Banco Volkswagen S/A, aviada com escopo de obter 

tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, entrementes, derradeiramente, às fls. 

213/216, as partes pugnaram pela homologação.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência, nos termos pactuados no acordo.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 02 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195402 Nr: 3600-62.2013.811.0011

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A Representações de Consorcio Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valério Junior - 

OAB:17.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Código 195402

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de coisa Móvel, através de 

Medida Liminar de Reintegração de Posse “Inaudita Altera Parte” c/c 

Perdas e Danos, proposta por Banco Volkswagen S/A em desfavor de L. 

A. Representações de Consórcio LTDA ME, aviada com escopo de obter 

tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, entrementes, derradeiramente, às fls. 

119/121, as partes pugnaram pela homologação.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 02 de março de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 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): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor para que se manifestem nos autos, vez 

que o requerido foi devidamente citado e não se manifestou.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n° 8/2017/DF/NM.

O Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO - MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais,

Resolve:

Art. 1°. DESIGNAR o servidor ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE, 

técnico judiciário matrícula 14562, Gestor Judiciário Substituto do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para substituir o servidor 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS, técnico judiciário matrícula 25319, Gestor 

Judiciário Substituto do Juizado Especial Cível e Criminal, nos seus 

eventuais afastamentos.

Art 2.º DESIGNAR o servidor DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS, técnico 

judiciário matrícula 25319, Gestor Judiciário Substituto do Juizado Especial 

Cível e Criminal, para substituir o servidor ANDERSON RAFAEL 

TAFERNABERRI LEITE, técnico judiciário matrícula 14562, Gestor Judiciário 

Substituto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nos 

seus eventuais afastamentos.

Publique-se, registre-se e cientifique-se. Encaminhe-se ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para conhecimento e providências cabíveis.

Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Ofício

Ofício n. 44/2017/DF/NM Nova Mutum - MT, 3 de março de 2017. Senhor(a) 

Gerente: Pelo presente encaminho a seguir ato delegatório, para cadastro 
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junto às Contas Correntes n. 25.029-5, 13.295-0 e 13.294-2. ATO 

DELEGATÓRIO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA MUTUM CNPJ: 07.167.953/0001-98 Informamos ao 

Banco do Brasil, agência Nova Mutum – 3228-X, quais são os 

responsáveis pela movimentação bancária e a extensão dos poderes 

relativos às Contas Correntes n. 25.029-5, 13.295-0 e 13.294-2: 

Responsáveis pela movimentação de contas: 1) RONISE DE ALMEIDA 

SABADIN, CPF 022.599.969-22, Gestora Geral; 2) EDINETE CONCEIÇÃO 

DE SÁ, CPF, Gestora Administrativa II; 3) DARCI MACEDO ABEGG, CPF 

427.774.961-53, Gestora Administrativa III. Forma como serão feitas as 

assinaturas: Exigência de duas pessoas responsáveis pela movimentação 

da conta. Poderes de conta corrente devem ser cadastrados, de acordo 

com os abaixo: COD Poderes 009 EMITIR CHEQUES 010 ABRIR CONTAS 

DE DEPOSITO 026 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES 

031 AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOES 098 

EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS 099 CADASTRAR, 

ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS 104 EFETUAR PAGAMENTOS POR 

MEIO ELETRONICO 105 EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO 

ELETRONICO 117 EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG 118 

CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS 119 

LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO 123 

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS,EXCETO INVESTIMENTO 124 SOLICITAR 

SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS 125 SOLICITAR 

SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 126 EMITIR 

COMPROVANTES 128 EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA 

TITULARIDADE133 ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO Nova Mutum – MT, 

3 de março de 2017. Atenciosamente, Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito Diretor do Foro AO (À) SENHOR(A) GERENTE DO BANCO DO 

BRASIL AGÊNCIA NOVA MUTUM-MT

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88914 Nr: 4339-33.2015.811.0086

 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: Maria Odete de Oliveira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para proceder a 

intimação das partes, através de seus advogados, para que no prazo de 5 

(cinco) dias especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento, 

conforme determinado na decisão de fls. 41/43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41105 Nr: 459-43.2009.811.0086

 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: Valdir Pavoski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Rodrigues 

Carvalho - OAB:MT 10.170, Thais Dutra da Silva Carvalho - OAB:MT 

10.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/PR19.937, Gilberto Borges da Silva - 

OAB:58.647/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos para intimar 

as partes na pessoa dos seus procuradores para providenciarem o 

recolhimento das custas processuais, na forma "pro rata", no prazo legal, 

conforme acordado e sentença de fls. 155 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84277 Nr: 1566-15.2015.811.0086

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas, 

Agropecuária Tabatinga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José Andrade, Elio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente para retirar os autos, 

coforme certidão de fl.413.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86930 Nr: 3036-81.2015.811.0086

 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: DEUSANE MACHADO FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos em correição etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames 

do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a regularidade do débito, a 

responsabilidade da parte Requerida para com o evento danoso narrado 

na exordial, bem como seus correlatos efeitos.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92525 Nr: 1534-73.2016.811.0086

 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: LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMC

 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, etc.[...].De proêmio, determino o cumprimento pela 

Secretaria Judicial das decisões às fls. 53 e 150/151, no tocante a 

realização do estudo psicossocial na residência do Requerente, em 

caráter de urgência. Considerando que não há questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código 

de Processo Civil.Por entender que o julgamento da matéria discutida nos 

autos necessita da realização de audiência, designo audiência de 

instrução para o dia 13 de abril de 2017, às 16h.Intimem-se as partes, 

pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 385 

e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação 

das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 
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Código de Processo Civil.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.No tocante ao pagamento de eventuais despesas processuais pela 

Requerida, postergo-as para o final da demanda.Considerando o quadro 

deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85681 Nr: 2377-72.2015.811.0086

 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: DIEGO BARBOSA KESTRING

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:PR 8.123

 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/Exequente, por seu(s) Advogado(s), 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO de fls.22/33, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100381 Nr: 417-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Moura - OAB:MT 

16233

 Intimação do advogado do réu, para que tome ciência da audiência para 

inquirição da testemunha de defesa, no juízo da Comarca de Nova 

Mutum/MT, designada para o dia 16 de maio de 2017, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98698 Nr: 5546-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s), para providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para 

cumprimento do ato judicial ocorrer no perímetro urbano (Nova Mutum – 

MT). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil S/A, Ag. 

3228-X, conta corrente n. 25.029-5, em nome de Diretoria de NM (CNPJ: 

07.167.953/0001-98).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 2736-22.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A - (Matriz)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura & Lima LTDA ME, Clair Lima

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes auto com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s), para providenciar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para 

cumprimento do ato judicial de citação. Informo, ainda, a conta para 

depósito: Banco do Brasil S/A, Ag. 3228-X, conta corrente n. 25.029-5, em 

nome de Diretoria de NM (CNPJ: 07.167.953/0001-98).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76025 Nr: 4602-36.2013.811.0086

 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: Leonardo Zanatta Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - Celulares S/A

 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: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 SP

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por seu(s) Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar sobre o 

despacho de fls.105, requerendo o que entender de direito, no prazo legal, 

ou seja, manifestar-se em 10 (dez) dias, para sugerir os pontos 

controvertidos da demanda, a serem fixados em fase de saneamento. No 

mesmo prazo, especifique a parte Requerida as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade ou se pretendem o julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 2161-29.2006.811.0086

 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: Judite Luiz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por 

seu(s) Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar em relação ao 

parágrafo da decisão de fls. 142/143 a seguir transcrita: "...Tratando-se 

de levantamento de numerário, deverá ser prestada conta do montante no 

prazo de 30 (trinta) dias (Art. 991, VII, CPC), comprovando-se nos autos a 

sua utilização a bem do espólio, atendendo-se, inclusive, os encargos do 

processo, que deverão ser pagos dentro do prazo fixado, sob pena de 

destituição do cargo de inventariante (Art. 995, V, CPC)..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86180 Nr: 2648-81.2015.811.0086

 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: Sebastião Tomaz dos Santos, DOUGLAS LEANDRO 

SANTOS, ANA CARLA MEDEIROS DA SILVA SANTOS, TATIANE 

LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO TONIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por 

seu(s) Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar sobre a carta 

precatória juntada aos autos às fls. 70/107, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 79469 Nr: 2655-10.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Auxiliadora Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA/EXEQUENTE, por seu(s) Advogado(s)/Procurador(s), para 

manifestar sobre a CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO de fls.55, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23551 Nr: 304-16.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Alberto Luiz Francio, Colonizadora Sorriso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves da Silva, Antônio José Gois

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:1937/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:MT 8247-B, Kleber 

Tocantins Matos - OAB:4982/MT, Luciana Alcântara. - 

OAB:5.276/MT, Luiz Ricardo Alcântara - OAB:4922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6565/MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:MT 7008-A, 

Jonas J. F. Bernardes - OAB:MT 8247-B, Leandro Alves de Oliveira 

- OAB:6949/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DR. LUIS FELIPE LAMMEL, para manifestar 

em relação a certidão de fl. 385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 133-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI, Sadi Giacomelli, 

Elissandra Tombini Giacomelli, RENATO APARECIDO DI ANGELO, MARIA 

MÁRCIA COCOLO DI ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR/74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

acostar aos autos o título executivo original que lastreia a presente 

execução, porquanto tratar-se de documento indispensável, a teor do art. 

320 do Código de Processo Civil.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99423 Nr: 5961-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - (Matriz)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

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

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda o Senhor Oficial 

de Justiça com a penhora dos bens dados em garantia, efetuando-se a 

sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte 

Executada dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel, em observância a ordem de preferência disposta 

no art. 835, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que, a dívida é 

fundada em título com garantia.

Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97514 Nr: 4777-25.2016.811.0086

 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: Manoel Bazilio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, determino que que a parte 

Autora acoste aos autos holerite atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, verifica-se na petição inicial que a parte Autora postula no item 

“f” à fl. 12, que o Banco Requerido acoste aos autos os contratos 

entabulados entre as partes.

Porém, conforme posicionamento emanado pelo Superior Tribunal de 

Justiça nos autos do REsp n. 1349453/MS, com julgamento nos termos do 

art. 543-C do CPC/73, restou consolidado o posicionamento de que o 

pedido de exibição de documentos exige a comprovação de prévio pedido 

administrativo, sob pena de extinção do processo pela inexistência de 

interesse de agir, nos seguintes termos:

 “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (Sem grifos no original).

Ante o exposto, SUSPENDO o andamento do feito, e, como consequência, 

DETERMINO que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova 

o requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil S.A., requisitando 

os contratos que estão sendo pleiteados na via judicial, sob pena de 

extinção do processo, mediante comprovação nos autos.

Comprovado o requerimento administrativo (dentro do prazo assinalado), a 

parte Requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias para se manifestar, 

e, caso negue o pedido, a ação judicial continuará normalmente, uma vez 

que ficou demonstrado o interesse de agir.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92643 Nr: 1610-97.2016.811.0086

 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): DWAINY CORREA KOSLOWSKI

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

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, recebo a emenda disposta na exordial à fl. 20/22, alterem-se, 

pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo quanto ao valor da causa.

Contudo, no que concerne a comprovação dos efeitos da mora tenho 

como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado aos 

autos à fl. 13v°, informa motivo da devolução como sendo “Não 

Procurado”, de modo que, não constituído os seus efeitos.

Nesse sentido, eis o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¬ MORA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR - 

COMPROVANTE POSTAL DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO 

PROCURADO" ¬ INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA 

A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR ¬- EMENDA DA INICIAL 

DETERMINADA ¬ DESCUMPRIMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

EVIDENCIADA ¬ PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO 

PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUE 

ERA DE RIGOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” (TJPR – APL 8406546 – Décima Sétima Câmara Cível – Rel. 

Des. Fabian Schweitzer – Julgamento: 12.02.2012). (Sem grifos no 

original).

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, vez que, os documentos às fls. 

13/14 não demonstram de maneira cabal a notificação quanto a mora.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 208-44.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A - (Matriz)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Locaff Manutenção de Máquinas e 

Equipamentos LTDA-ME, Karina Lorençoni, CESAR AUGUSTO DE 

CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Locaff Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA – ME, 

Karina Lorençoni e Cesar Augusto de Carvalho Junior.

Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97320 Nr: 4649-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, CASSIANO RICARDO 

BOTELHO LIMA SERAGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Carlos Comin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Recebo a emenda ao pedido inicial disposta às fls. 23/24, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo fazendo constar no polo passivo da 

demanda o Senhor Eneias Glaucio Batistela, em substituição do Senhor 

Enio Carlos Comin.

Cumpra-se o já determinado à fl. 21.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95364 Nr: 3287-65.2016.811.0086

 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: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Agnaldo de Souza Porfírio em 

desfavor de Ana Paula Moreno.

Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99269 Nr: 5890-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Pahim Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

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

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98697 Nr: 5545-48.2016.811.0086

 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): A. L VOGEL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S.A. 

– Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de A. L. Vogel ME.

Consta na exordial, que as partes firmaram “Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens” n. 650174913 (12039000132054), no valor de R$ 

118.274,21 (cento e dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte 

e um centavos), com pagamento em 36 (trinta e seis) prestações, sendo 

que a parte Requerida tornou-se inadimplente a partir da parcela n. 32/36, 

com vencimento na data de 03.06.2016.

Desta feita, considerando o inadimplemento da obrigação contratual pela 

parte Requerida, postula a parte Autora pela busca e apreensão do bem.

Com a inicial (fls. 5/6), juntou documentos às fls. 7/10.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

No que concerne a análise do pleito inicial, tenho que existente peculiar 

situação quanto aos fatos narrados na exordial.

 Denota-se que a parte Requerente postula pela busca e apreensão de 

bem com base no inadimplemento contratual promovido pela parte 

Requerida, contudo, o Requerido efetuou o pagamento de 32 (trinta e 

duas) das 36 (trinta e seis) parcelas, adimplindo, assim com 88,88% do 

contrato entabulado.

Todavia, diante do arcabouço fático e probatório apresentado, não se 

vislumbra presente o interesse processual por parte da Autora quanto ao 

pedido de busca e apreensão, uma vez que, o contrato fora 

substancialmente adimplido pela parte Requerida.

Por sua vez, o art. 17 do Código de Processo Civil é claro ao definir o 

interesse como condição da ação, conforme redação “in verbis”:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

E o posicionamento jurisprudencial:

“Interesse processual. Conceito. O conceito de interesse processual (arts. 

267-V I  e  295- “capu t ” - I I I )  é  compos to  pe lo  b inôm io 

necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do 

ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se 

consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material 

que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto. (CPC – 

Theotonio Negrão, José Roberto Gouvêa, Ed Saraiva, 39ª ed, nota 3, 

comentário ao art. 3°, pág. 116).” (TJMT – AI n. 10175/2009, Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 1.4.2009).

Assim, a parte Autora carecerá de interesse, quando não puder por meio 

da ação proposta, obter o resultado pretendido.

 É o caso dos autos.

No caso em comento, deve-se levar em consideração o adimplemento 

substancial do contrato. A teoria do inadimplemento mínimo ou 

adimplemento substancial só pode ser aplicada nas hipóteses em que o 

devedor descumpre parte mínima ou insignificante do acerto obrigacional.

Analisando detidamente os autos, observo que o Requerido deixou de 

cumprir 5 (cinco) parcelas do total de 36 (trinta e seis) assumidas, ou seja, 

já efetuou o pagamento do contrato no percentual de 88,88%.

Registre-se, ainda, que a teoria do adimplemento substancial atua como 

instrumento de equidade colocado à disposição do intérprete, impondo 

que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja 

muito próxima do final, exclua-se a possibilidade de resolução do contrato, 

ou, de busca e apreensão do bem, permitindo-se tão-somente a 

propositura da ação de cobrança do saldo em aberto.

Releva notar ainda, que para a aplicação da teoria do adimplemento 

substancial é necessário que o pagamento da dívida esteja próximo ao 

final, circunstância essa que restou amplamente demonstrada pelo 

conjunto probatório dos autos.

 Com efeito, verifica-se que, na espécie vertente, a parte inadimplida pelo 

devedor representa menos de 12% (doze por cento) do contrato, o que 

revela o adimplemento substancial da dívida, a inviabilizar a busca e 

apreensão do bem, sob pena de ofensa aos princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé objetiva, bem como da 

função social do contrato, nos ditames do art. 475 do Código Civil, com 

redação “in verbis”:.

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos.”

Nesse sentido, em complemento ao exposto, eis o posicionamento 

jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DE 85% DO DÉBITO - ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e 

apreensão de veículo alienado fiduciariamente, havendo o pagamento de 

85% do débito, aplica-se a teoria do adimplemento substancial, em 

observância aos princípios da boa-fé objetiva e função social do 

contrato.” (AgR 139685/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 

19/10/2015). (Sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - NÃO APLICAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos casos em que o 

devedor já tiver arcado com grande parte do débito, assim, é de se 

concluir pela inexistência de interesse de agir a amparar a propositura de 

Ação de Busca e Apreensão, cujo objetivo é a retomada do bem, devendo 

o credor buscar outra forma de adimplemento de seu crédito, 

especialmente porque a retomada do bem consubstancia-se em medida 

desproporcional. Contudo, nos casos em que o devedor não tiver quitado 

a maioria da dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se 

torna a medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do 

credor.” (TJMG – Apelação Cível n. 10312150018983001 – Rel. Des. 

Arnaldo Maciel – Décima Oitava Câmara Cível – Julgamento: 16.2.2016 – 

Publicação: 22.2.2016). (Sem grifos no original).

 “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTILPARA 

AQUISIÇAO DE VEÍCULO ( LEASING ). PAGAMENTO DETRINTA E UMA 

DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇAO DO CONTRATO. 

AÇAO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS 

DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇAO 

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das 

cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé 

objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual 

"[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, 

se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos 

casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, 

a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado 

do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos 

desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à 

realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No 

caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial 

dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36prestações contratadas, 

86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 

10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento 

contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, 

consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, 

medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 

4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria 

um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de 

realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra 

consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os 

ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de 

meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à 

persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do 

título. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ – Resp n. 1.051.270 RS – 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Quarta Turma - Julgamento: 4.8.2011). 

(Sem grifos no original).

Com efeito, uma vez reconhecida à ausência de interesse processual por 

parte da parte Autora, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de 
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mérito.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento em desfavor de A. L. Vogel ME, indeferindo a petição inicial e 

cancelar a sua distribuição, com fundamento no art. 330, III, c.c. o art. 485, 

I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99630 Nr: 6030-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->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: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelino Ruy da Rosa, Fernanda Hofmann da 

Rosa, Margarida Batistella, Miguel Batistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 134-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI, Sadi Giacomelli, 

Elissandra Tombini Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

acostar aos autos o título executivo original que lastreia a presente 

execução, porquanto tratar-se de documento indispensável, a teor do art. 

320 do Código de Processo Civil.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99838 Nr: 119-21.2017.811.0086

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela C. Vale – Cooperativa 

Agroindustrial em desfavor de Sadi Giacomelli.

Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 12685 Nr: 58-25.2001.811.0086

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

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

 PARTE AUTORA: Menegussi & Biscoli Ltda, Robson Carlos Biscoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Carlos Biscoli - OAB:PR 

23403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento à decisão proferida à fl. 322, em observância ao 

delineado à fl. 342.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96173 Nr: 3873-05.2016.811.0086

 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: Elaine Oliveira Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese, Leidiane Pires 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 3 de abril de 2017, às 17h horário oficial do Mato Grosso, para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos autos, nos 

termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.

Apense-se o presente feito aos autos do Processo n. 

3874-87.2016.811.0086 – Código n. 96174.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 207 de 367



Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53812 Nr: 1314-17.2012.811.0086

 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): Anderson Morato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52012 Nr: 3029-31.2011.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Moreria da Cunha & Cia Ltda., Silvanides 

Moreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o conteúdo da decisão à fl. 91, nomeio a Defensoria Pública 

para patrocinar os interesses da parte Requerida, determinando que, seja 

a curadora especial intimada para apresentar a manifestação legal 

pertinente ao caso.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, imediatamente 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 277-67.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Adroaldo Krause, Lirio João 

Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708-A

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 291, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância ao disposto à fl. 289.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 1515-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigo Vilhalba dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Requerida, não há que se falar em citação por 

edital.

Desta forma, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Em sendo apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Logrando êxito com a citação pessoal da parte Requerida, revogo a 

citação por edital determinada à fl. 46, tornando-a sem efeitos.

 Sendo infrutífera a tentativa de localização do endereço e de citação 

pessoal, será aproveitado o ato de citação via edital já efetivado (fl. 47), 

em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos e da 

celeridade processual.

 Nesse ponto, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, dê fiel cumprimento ao determinado à fl. 47, no tocante a 

publicação do edital de citação em jornal local.

 Em caso de ser infrutífera a pesquisa para localização de endereço da 

parte Requerida, ou não sendo localizada, por encontrar-se em local 

incerto e não sabido, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os 

interesses da parte Requerida, como curadora especial a parte revel 

citada por edital, determinando que, seja a curadora especial intimada para 

apresentar a manifestação legal pertinente ao caso.

Após, intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70763 Nr: 3271-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Genir Rocateli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Suyene Pauli Leitão - 

OAB:MT 10.476, Sandra Maria Zanardi Diniz - OAB:14061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos em correição etc.

Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida, solicitado por Genir 

Rocatelli dos Santos.

A ação Penal que culminou na apreensão do veículo Toyota Hilux, placa 

NPM 1303, ano 2010, chassi 8AJFZ29GX6108053 e Renavan 217708951, 

já fora sentenciada, em primeiro grau, condenando o Réu Walter Cassiano 

e decretando o perdimento do veículo ora requerido.

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 Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 2349-75.2013.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Genir Rocateli dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - OAB:10426, 

Themystocles Figueiredo - OAB:MT 13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos em correição etc.

Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida, solicitado por Genir 

Rocatelli dos Santos.

Conforme pesquisa realizada no Sistema Apolo, vislumbra-se a tramitação 

de incidente idêntico, com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e 

mesmas partes perante esta Primeira Vara, autos de Código 70763, 

configurando a ocorrência do fenômeno da litispendência.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 95, 

inciso III e 110, ambos do Código de Processo Penal.

Traslade-se a manifestação de fl. 19 para os autos apensos.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96174 Nr: 3874-87.2016.811.0086

 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: OJAC, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 3 de abril de 2017, às 18h horário oficial do Mato Grosso, para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

No que concerne a citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial 

guardar observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de 

Processo Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos autos, nos 

termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95729 Nr: 3534-46.2016.811.0086

 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: ESMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que, 

ausente elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do 

Código de Processo Civil.Das Ações de Família.Nos termos dos arts. 694 e 

695 do Código de Processo Civil, sendo possível a conciliação das partes, 

designo audiência de mediação para o dia 13 de abril de 2017, às 

16h30min.Cite-se a parte Requerida, no endereço disposto no mandado, 

bem como notificando-a para comparecer à audiência de mediação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.No que concerne a citação da 

parte Requerida, deve a Secretaria Judicial guardar observância a ordem 

legal disposta no art. 246 do Código de Processo Civil, salvo se houver 

pleito da parte Requerente em contrário.Releva notar, que o mandado de 

citação deve conter apenas os dados necessários à audiência, devendo 

obrigatoriamente estar desacompanhado da petição inicial, a teor do art. 

695, § 1°, do Código de Processo Civil.O cumprimento do mandado 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos autos, nos 

termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 287-23.2017.811.0086

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9948/A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Baycoval 

S.A. em desfavor de Flavio Pereira Lopes, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte 

Requerida Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária do 

bem com as seguintes características:

MARCA: Scania, TIPO: R-113 – 4X2 H360, ANO: 1993, PLACA: HQR9090, 

COR: Azul, CHASSI: 9BS e RENAVAM: 61417449.

A parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

de notificação.

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 7/19.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo 
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presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une 

as partes (fls. 11v°/13), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar 

a mora da parte Requerida (fls. 13v°/14).

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.

Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 

319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100277 Nr: 357-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE NORTE CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Sendo frutífera a apreensão, determino que a Secretaria Judicial 

comunique o Juízo Originário da apreensão do veículo, a teor dos itens 

3.1.25 e 3.1.25.1 do Provimento n° 31/2015 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso.

Por fim, arquive-se o presente, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo, nos moldes do item 3.1.25.2 do Provimento n° 31/2015 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100026 Nr: 230-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE NORTE CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Sendo frutífera a apreensão, determino que a Secretaria Judicial 

comunique o Juízo Originário da apreensão do veículo, a teor dos itens 

3.1.25 e 3.1.25.1 do Provimento n° 31/2015 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso.

Por fim, arquive-se o presente, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo, nos moldes do item 3.1.25.2 do Provimento n° 31/2015 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100014 Nr: 227-50.2017.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:RS/34607, Volnei Copetti - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Administradora de 

Consórcio Sicredi LTDA em desfavor de Ademir Mognon, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte 

Requerida Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária do 

bem com as seguintes características:

MARCA: Jan, TIPO: Car Gran Tanker Magnu 25000, ANO: 2013/2013 e 

CHASSI: TVC200022300A00.

A parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

de notificação.

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 6v°/14.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une 

as partes (fls. 8/10), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora da parte Requerida (fls. 10v°/11).

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.

Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 

319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 
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veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100138 Nr: 291-60.2017.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RENATA FERREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, vez que, o documento à fl. 19-A 

não demonstra de maneira cabal a notificação quanto a mora.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99252 Nr: 5878-97.2016.811.0086

 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): ELIVELTO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853 A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 

20732-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT-20732/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Elivelto Silva dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte 

Requerida Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária do 

bem com as seguintes características:

MARCA: GM, TIPO: Astra Hatch Flexpow, COR: Prata, ANO: 2011/2011, 

PLACA: OAR5240, CHASSI: 9BGTR48J0BB284977 e RENAVAM: 

00332678113.

A parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

de notificação.

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 7/28.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une 

as partes (fls. 19/20), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora da parte Requerida (fl. 22).

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.

Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 

319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99384 Nr: 5950-84.2016.811.0086

 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: OMMI S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:SP 155.574, Welson Gasparini Junior - OAB:SP/116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), atribuindo o 

valor correto à causa, bem como providenciando o recolhimento 

complementar das custas iniciais referentes as parcelas vencidas e 

vincendas. Acerca do tema, importante transcrever ementa 

jurisprudencial:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR 

DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO 

DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às 

parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.” (TJ-SP - AI: 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Nascimento, Data de Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/09/2015). (Sem grifos no original).

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.
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Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 441-41.2017.811.0086

 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): WALTIANE DE PINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), atribuindo o 

valor correto à causa, bem como providenciando o recolhimento 

complementar das custas iniciais referentes as parcelas vencidas e 

vincendas. Acerca do tema, importante transcrever ementa 

jurisprudencial:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR 

DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO 

DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às 

parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.” (TJ-SP - AI: 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Nascimento, Data de Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/09/2015). (Sem grifos no original).

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 300-22.2017.811.0086

 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: VANESSA FERNANDA DE CARVALHO SPERLING 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Com a devida vênia a parte Requerente, impossível o deferimento do 

pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Requerente, uma vez que, não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita. 

É evidente que se mostra capaz de recolher às custas necessárias ao 

recebimento e processamento de sua pretensão, haja vista, não ter 

condão para gratuidade processual.

 No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

De mais a mais, impossível o deferimento do pedido de pagamento de 

custas ao final do processo.

Referida benesse deve ser concedida apenas àqueles momentaneamente 

necessitados, sem condições para o pagamento das custas processuais 

sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, a teor do 

disposto no art. 456 da CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.”

Nesse sentido, de grande a valia o disposto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

- IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a 

recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em 

confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento 

da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido 

de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, 

pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no 

AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do 

processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua 

incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS — 

IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL — INCAPACIDADE MOMENTÂNEA — NÃO VERIFICAÇÃO — 

ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Não 

comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, 

é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é 

de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita. O 

recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em 

que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento”, nos 

termos do Provimento nº 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. 

Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento 

no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de 

Processo Civil. Recurso provido em parte.” (TJMT - Agravo de Instrumento 

n.122001/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado 

em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99912 Nr: 168-62.2017.811.0086

 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): CLAUDINETE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853 A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT-20732/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, vez que, os documentos às fls. 

19/20 não demonstram de maneira cabal a notificação quanto a mora.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99483 Nr: 5990-66.2016.811.0086

 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): EVERTON DOS SANTOS SCHETTERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9948/A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 10 

(dez) dias, para fins de comprovar que a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, vez que, o documento à fl. 26 não 

demonstram de maneira cabal a notificação quanto a mora.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 435-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussyléia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Com a devida vênia as partes Reconvintes, reconvenção de fls. 166/172, 

impossível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com as partes Reconvintes, uma vez que, não 

demonstra ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de 

justiça gratuita. É evidente que se mostra capaz de recolher as custas 

necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão, haja 

vista, não ter condão para gratuidade processual.

 No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

De mais a mais, impossível o deferimento do pedido de pagamento de 

custas ao final do processo.

Referida benesse deve ser concedida apenas àqueles momentaneamente 

necessitados, sem condições para o pagamento das custas processuais 

sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, a teor do 

disposto no art. 456 da CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.”

Nesse sentido, de grande a valia o disposto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

- IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a 

recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em 

confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento 

da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido 

de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, 

pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no 

AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do 

processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua 

incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS — 

IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL — INCAPACIDADE MOMENTÂNEA — NÃO VERIFICAÇÃO — 

ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Não 

comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, 

é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é 

de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita. O 

recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em 

que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento”, nos 

termos do Provimento nº 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. 

Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento 

no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de 

Processo Civil. Recurso provido em parte.” (TJMT - Agravo de Instrumento 

n.122001/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado 

em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 202-37.2017.811.0086

 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 do Brasil S/A - (Matriz)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 1755-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974, Neuri Luiz 

Pigatto Filho - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco do Brasil 

S.A. em desfavor de Alceu Mognon, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte 

Requerida Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária do 

bem com as seguintes características:

MARCA: GM - Chevrolet, TIPO: S10 LS DS4, COR: Preta, ANO: 2014/2014, 

PLACA: OAZ9781, CHASSI: 9BG144DKOEC429391 e RENAVAM: 

993040519.

A parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

de notificação.

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 8/32.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une 
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as partes (fls. 22/27), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora da parte Requerida (fl. 28).

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.

Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 

319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 1158-24.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFFdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes, dou o feito 

por saneado e determino a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, necessária 

a realização de audiência designo audiência de instrução para o dia 6 de 

abril de 2017, às 16h.

Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 2549-82.2013.811.0086

 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): Jose Valto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99985 Nr: 215-36.2017.811.0086

 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: Felisberto de Souza Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c.c. 

Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimento c.c. 

Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Evidência, proposta por Felisberto de Souza Braga em desfavor 

do Município de Nova Mutum/MT.

Sustenta a parte Requerente que foi servidor público municipal, lotado no 

cargo de operador de máquinas na Secretaria Municipal de Obras, e que 

após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar fora exonerado.

Contudo, argumenta a parte Autora que o referido processo administrativo 

não guardou observância aos princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa.

Diante da conduta levada a efeito pela parte Requerida, a parte Autora na 

sua peça inicial requer “initio litis” e “inaudita altera pars”, conforme itens 

“e” do petitório à fl. 29 dos autos, o seguinte pleito:

 Que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela de evidência para 

anular o processo administrativo disciplinar, bem como proceder com a 

reintegração do Autor ao cargo de operador de máquinas.

Com a inicial (fls. 5/30), juntou documentos às fls. 31/264.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Evidência.

Sem delongas, quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência, cabe enfrentar, inicialmente, os seus requisitos, nos termos do 

artigo 311 do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
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liminarmente.” (Sem grifos no original).

Nessa faceta, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência necessário que a prova documental seja suficiente para 

demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte.

Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O inciso IV do art. 311 do Novo CPC prevê a última hipótese de tutela da 

evidência. Se a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, ao juiz caberá a 

concessão da tutela provisória da evidência. A prova pode ser 

documentada, ou seja, o autor pode se valer de prova emprestada oral ou 

pericial.

Essa hipótese de cabimento está condicionada à inexistência de cognição 

exauriente diante de situação descrita no dispositivo legal, porque, sendo 

possível nesse momento do procedimento, ao juiz, formar juízo de certeza, 

será caso de julgamento antecipado do mérito, ainda que parcial, a 

depender do caso concreto. Desta forma, mesmo que o réu não consiga 

produzir prova documental capaz de gerar dúvida razoável, deve haver, 

no caso concreto, outros meios de prova a produzir (oral, pericial) a 

impedirem o referido julgamento antecipado.” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de 

Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 511) (Sem grifos no 

original).

Veja-se que é exigida a apresentação de prova documental suficiente 

para demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte, de modo 

que é imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, não 

podendo o Juízo basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, 

as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada.

Com efeito, conforme os mais comezinhos princípios de direito 

administrativo, não cabe ao administrado, nem mesmo ao Pode Judiciário, 

imiscuir-se no mérito do ato administrativo de forma a aferir sua 

conveniência e adequação. No entanto, em decorrência do princípio da 

tutela e da autotutela, é pacífico que não só a própria administração 

poderá anular ou revogar seus próprios atos, como também o judiciário 

poderá anular os atos tidos como ilegais.

Vale dizer, ao Poder Judiciário não compete controlar o mérito do ato 

administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos 

seus aspectos formais de maneira a ser resguardada sua legalidade, 

denotando que, em sede de processo administrativo, compete-lhe 

exclusivamente velar pela legalidade do processo, guardando observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais, conforme 

disposto nos autos, “a priori” foram garantidos ao Autor.

Com efeito, do compulso dos autos, verifica-se que o Município Requerido 

comunicou o Autor de todas as fases do processo, lhe outorgando, ainda, 

o direito à constituir Advogado, mantendo-se inicialmente inerte a tal fato, 

quando, então, se fez representar por Patrono para apresentação de 

recurso a decisão que decidiu pela sua exoneração.

Releva notar, que os documentos às fls. 73, 135, 138, 141/142, 143/144, 

145/146, 147/148, 150/152, 153/155, 156/157, 160/161, 164, 170/171, 

172/173, 174, 176/178, 203 e 221/226, atestam de maneira inequívoca a 

ciência do Requerente quanto aos atos do processo administrativo 

instaurado em seu desfavor, portanto, meios hábeis a concluir pela ampla 

defesa e contraditório, inclusive com a participação de Advogado.

Nesse sentido, eis o posicionamento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência independe da 

demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. O seu 

deferimento exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 

do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de evidência somente pode 

ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. 

No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos para o 

deferimento da tutela de evidência.” (TJMT - AI 121689/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017). (Sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS – 

PENHORA DE CRÉDITO - TUTELA DE EVIDENCIA – INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Para deferimento da tutela de evidência, necessária 

“plausibilidade de direito invocado, mas prescinde da demonstração do 

risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que 

deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.”(Comentários ao Código de 

Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São 

Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015; art. 311, nota 2, pág. 871).” 

(TJMT - AI 55949/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 

02/09/2016). (Sem grifos no original).

Comporta esclarecer, que a declaração de nulidade do processo 

administrativo, a reintegração e eventual pagamento de vencimentos, não 

pode ocorrer baseada na presunção da veracidade na alegação de 

ilegalidade do ato administrativo impugnado, sem a formação do 

contraditório, o que torna impossível o deferimento do requerido pela parte 

Autora em caráter liminar.

Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores 

delongas, sendo o indeferimento deste, medida que se impõem.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de evidência vertido na inicial, nos termos do item “e” à fl. 29, uma vez 

que, ausente a prova documental suficiente para demonstração dos fatos 

constitutivos da parte, forte no art. 311 do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99481 Nr: 5989-81.2016.811.0086

 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): Lissandra de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9948/A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Lissandra de Moura, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte 

Requerida Contrato de Financiamento garantido por alienação fiduciária do 

bem com as seguintes características:

MARCA: Nissan, TIPO: Livina 1.6 MT, COR: Preta, ANO: 2011, PLACA: 

NXD2499, CHASSI: 94DTAFL10CJ865831 e RENAVAM: 341847038.

A parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

de notificação.

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 7/24.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 
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contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante 

notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 

2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une 

as partes (fls. 17/18), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora da parte Requerida (fl. 19).

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.

Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 

319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98485 Nr: 5425-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustíveis MR Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nestor Finoto Ribeiro - 

OAB:21493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

acostar aos autos o título executivo original que lastreia a presente 

execução, porquanto tratar-se de documento indispensável, a teor do art. 

320 do Código de Processo Civil.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93411 Nr: 2116-73.2016.811.0086

 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: Marianne Amalia Leguisamon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 

16.704-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Proceda a Secretaria Judicial com a juntada do documento pendente, 

conforme “Lembrete” do Sistema Apolo, realizando, ainda, o 

impulsionamento adequado da demanda.

Ademais, defiro o pleito à fl. 50, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância ao disposto às fls. 41/44.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87667 Nr: 3522-66.2015.811.0086

 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: ERdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos em correição, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78517 Nr: 3010-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivanildo Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição etc.

Tendo em vista que, devidamente oficiado, o Juízo Deprecante, conforme 

acompanhamento processual e ultrapassado mais de 45 (quarenta e 

cinco) dias sem qualquer manifestação, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77938 Nr: 1407-09.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Juarez Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:14539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A/MT

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que já se passaram quase 02 (dois) anos da data de 

intimação da parte Requerida para o cumprimento da liminar deferida, 

intime-se, pessoalmente, a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar 

que houve desistência e/ou abandono da causa, com a consequente 

extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de 
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Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 267-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paulo Cabral, Airton Paulo Cabral - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nova Mutum

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar de 

Exibição de Documentos proposta por Airton Paulo Cabral e Airton Paulo 

Cabral-ME em desfavor do Banco do Brasil S.A, HOMOLOGANDO o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial pela parte Requerida, 

com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONFIRMAR a decisão liminar proferida à fl. 23/24.Deixo de condenar a 

parte Requerida em multa diária, porquanto tempestiva a apresentação dos 

documentos.Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação 

atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais, considerando que não houve 

pretensão resistida.Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

f a z e n d o - s e  a s  n e c e s s á r i a s  a n o t a ç õ e s . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40825 Nr: 327-83.2009.811.0086

 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: Brasnorte Transmissão de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio 

Norte do Estado de MT Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/MT, Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Considerando as manifestações das partes acerca da proposta de 

honorários às fls. 231/232 e 233/234, intime-se o Senhor Perito para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, informando acerca 

da possibilidade de redução dos honorários periciais.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3375-74.2014.811.0086

 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: AVDdO, DDdO, NDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 Vistos em correição etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes, dou o feito 

por saneado, nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, fixando 

como mérito a questão controvertida nos autos.

Fixo como ponto controvertido a responsabilidade das partes para com o 

evento danoso narrado na exordial, bem como seus correlatos efeitos.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 2738-89.2015.811.0086

 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: Marina Feldkircher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF COM IMP EXP EQUIPAMENTOS MEDICOS 

LTDA, Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a contestação já fora juntada às fls. 123/130, 

proceda-se a serventia com o cumprimento integral da decisão de fls. 

80/83.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52297 Nr: 3312-54.2011.811.0086

 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: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Fernandes - 

OAB:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido da Defensoria Pública às fls. 22.

Retifico a sentença de fls. 20/21, para que onde estiver escrito o nome da 

requerente como SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA, passe a constar 

como MARIA SOARES DOS SANTOS, pois se trata de mero erro material.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o mandado de 

averbação ao ofício competente, fazendo constar que a autora retorne a 

utilizar o seu nome de solteira, ou seja, MARIA SOARES DOS SANTOS.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da requerida ou comprovar que tentou localizar 

o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 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): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 27, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação.

Para tanto, expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44319 Nr: 3704-62.2009.811.0086

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

FINASA S/A em face de CATARINO LUIZ DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 75, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 75), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do Requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 75 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

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.: 46999 Nr: 2423-37.2010.811.0086

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.D Pereira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Soliman Com. De Motocicletas " General 

Motos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fls. 78.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 5178-24.2016.811.0086

 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: José Comandolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 690-94.2014.811.0086

 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: TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o perito nomeado até a presente data não designou 

nova data para realização da perícia, REVOGO A NOMEAÇÃO 

anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perita a Dra. 

ISABELA GUERRA LIMA, CRM-MT 6964, podendo ser localizada no Centro 

Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para a 

realização da perícia médica no autor.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização da profissional, bem 

como pelo fato de que a médica nomeada é a única desta Comarca 

cadastrada no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal.

Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não tenham 

apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do 

CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 4243-86.2013.811.0086

 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: Marilsa Aparecida Avila Viceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:7262-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. A parte Requerente alega às fls. 87, que a requerida 

se encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte Autora deve trazer aos autos 

prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte Requerida, 

dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para tanto. Desse 

modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazer aos autos o endereço da parte requerida ou comprovação que 

tentou localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da 

consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela 

Associação Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 132-54.2016.811.0086

 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): FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 25, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação.

Para tanto, expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86964 Nr: 3050-65.2015.811.0086

 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: David Christopier Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos em correição.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento e/ou 

designação de audiência, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 2709-73.2014.811.0086

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:84314/SP

 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.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por LUIS FELIPE 

LAMMEL e VINICIUS PEREIRA MULLER em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A, processando-se nos moldes do art. 523, 524, inciso 

VII e 525 do NCPC, pelos qual requer o pagamento do valor fixado na 

sentença colacionada aos autos.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao Executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao Executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Retifique-se na capa dos autos a alteração do procedimento.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80000 Nr: 3151-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilson Sousa Silva, Emerson Bastos da Silva, 

Jose Edno das Neves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13065/MT, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEILSON SOUSA SILVA, Cpf: 

60566638339, Rg: 039307132010-2, Filiação: Maria dos Santos e 

Raimundo da Silva, data de nascimento: 10/02/1993, brasileiro(a), natural 

de São Mateus do Maranhão-MA, solteiro(a), serviçso gerais. 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 – RELATÓRIO:Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

ofereceu denúncia em face de LEILSON SOUSA SILVA e EMERSON 

BASTOS DA SILVA, imputando-lhes a prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo como vítimas 

DANIEL ALVES CORREA e AUTO POSTO SENNA, todos qualificados nos 

autos.Segundo consta na peça vestibular, no dia 22 de agosto de 2014, 

aproximadamente às 21h30min, no posto de combustíveis denominado 

Posto Senna, localizado na Avenida das Araras, bairro Nossa Senhora 

Aparecida, nesta Cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados LEILSON 

SOUSA SILVA e EMERSON BASTOS DA SILVA, deliberadamente e 

conscientes da combinação de vontades na ação conjunta, mediante 

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram em 

proveito comum, coisa alheia móvel, consistente no valor aproximado de 

R$ 301,00 (trezentos e um reais) em espécie, de propriedade do posto 

Senna.Narra a exordial acusatória que, na data dos fatos, previamente 

ajustados, se dirigiram ao Posto Senna em uma motocicleta, de cor preta, 

modelo Honda CG, Placa nº OAR 0353 e, ao chegarem no 

estabelecimento, se dirigiram à conveniência, sendo que um dos 

denunciados, com uma arma em punho, adentrou ao local, anunciou o 

assalto e subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 301,00 (trezentos e 

um reais), enquanto que o segundo implicado ficou ao lado de fora 

vigiando o local e dando suporte para a fuga.Relata que, na sequência, 

após se apropriarem do dinheiro, evadiram-se do local com a respectiva 

motocicleta, oportunidade em que a vítima JOSILAINE VILACA GAZZIERO 

anotou a placa do referido veículo e repassou as informações à Polícia 

Militar.Narra, ainda, que, durante a fuga, os implicados acabaram 
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atropelando um ciclista, ocasião em que caíram ao solo. Contudo, 

novamente empreenderam fuga do local, sendo seguidos por terceira 

pessoa, que repassou as informações à Policia Militar, a qual constatou 

que a motocicleta envolvida no acidente se tratava da mesma utilizada na 

prática delitiva perante o Posto Senna.Por fim, disserta que os policiais 

militares se dirigiram ao local onde os denunciados estavam e localizaram 

e apreenderam, além da motocicleta Honda CG, Placa OAR 0353, a arma 

de fogo tipo revólver, devidamente municiada com 02 (dois) cartuchos 

calibre 36, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo a mesma arma 

utilizada para a prática delitiva, bem como localizaram e apreenderam no 

interior da residência uma jaqueta que também foi utilizada por um dos 

envolvidos.Denúncia recebida em 29/09/2014 às fls. 100, bem como 

homologado o arquivamento do indiciado JOSÉ EDNO DAS NEVES 

PEREIRA ante a ausência de indícios de autoria do indiciado.Devidamente 

citados, os acusados apresentaram resposta à acusação às fls. 105/106 

e 110.Às fls. 111, decisão designando audiência de instrução e julgamento 

ante a ausência das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal.Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas 

JOSILAINE VILACA GAZZIERO e CARMELINDA GOMES DE CASTRO, as 

testemunhas AIRTON HABOWSKI, JOI BENE RODRIGUES DE SOUSA e 

DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS DAVI, bem como interrogados os 

acusados, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em 

CD-R e encartados às fls. 152 e 165.Em alegações finais, o Ministério 

Público manifestou-se para que seja a ação penal julgada integralmente 

procedente, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 

157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, nos termos da denúncia.Por sua 

vez, a defesa do réu LEILSON pugnou, em síntese, pela absolvição do 

acusado por ausência de provas de autoria suficientes para 

condenação.Já a defesa do acusado EMERSON pugnou, pela absolvição 

do réu ante a falta de autoria delitiva, nos termos do artigo 386, VII, do 

Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de condenação 

pugnou pela exclusão das majorantes da pena e o reconhecimento da 

atenuante da menoridade prevista no artigo 65, I, do Código Penal, bem 

como que a pena seja fixada no mínimo legal.É o relatório. Fundamento e 

decido.II – FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se de ação penal pública 

incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal dos 

réus LEILSON SOUSA SILVA e EMERSON BASTOS DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.Ante a ausência de preliminares, 

passo a análise do mérito.A materialidade delitiva está demonstrada 

através do auto de prisão em flagrante de fls. 09, boletim de ocorrência de 

fls. 30/32, auto de apreensão de fls. 33, bem como pelos demais 

documentos e depoimentos constantes nos autos.Outrossim, a autoria 

delitiva dos acusados pelo crime em análise resta incontroversa nos 

autos, o que se pode constatar, notadamente, através dos relatos das 

vítimas, ouvidas em ambas as fases processuais.Em que pese tenha os 

réus tenham negado a autoria delitiva em juízo, verifica-se que seus 

depoimentos são contraditório e isolado das demais declarações colhidas 

na fase policial e na judicial além dos documentos carreados aos autos, os 

quais corroboram os fatos descritos na peça acusatória.O acusado 

EMERSON, em sede policial, afirmou que chegou em casa, no dia dos 

fatos, as 19h40m, enquanto em juízo afirmou ter chegado as 16h. Já o 

acusado LEILSON afirmou que chegou as 16h e o acusado EMERSON já 

estava em casa junto com José Edno. A vítima JOSILAINE, caixa do posto 

de combustível, narrou os fatos com riqueza de detalhes no sentido de 

que duas pessoas chegaram no posto e uma delas, portando arma de 

fogo, se aproximou do caixa e exigiu dinheiro, enquanto a outro ficou na 

motocicleta, informando, ainda, que ambas estavam com capacete e um a 

delas com casaco de cor azul.Ademais, confirmou que consegui anotar a 

placa da motocicleta, tendo, assim, acionado a polícia, a qual logrou êxito 

em localizar os acusado, bem como a arma e o casaco azul, sendo 

referidos objetos reconhecidos pelas vítimas.Do mesmo modo, a vítima 

CARMELINDA, que exercia a função de frentista no posto, relatou que 

percebeu quando dois indivíduos, numa motocicleta, sendo um com 

jaqueta azul, entraram no posto e logo anunciaram o assalto, 

empreendendo fuga do local.Ressalte-se que as vítimas não possuem 

interesse em prejudicar os acusados, sendo seu único interesse apontar 

os verdadeiros culpados, de modo que o valor probatório de suas 

declarações possuem grande peso, até mesmo porque não restou 

demonstrado nos autos que os envolvidos mantêm qualquer vínculo de 

amizade ou inimizade, sendo desconhecidos entre si e, destarte, não se 

pode argumentar que a acusação foi motivada por vingança ou qualquer 

outro motivo.Neste sentido:EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO 

MAJORADO - PRELIMINAR - DEFESAS CONFLITANTES - INOCORRÊNCIA - 

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - 

RETRATAÇÃO CONTRADITÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - DELAÇÃO DA 

CORRÉ - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DESCABIMENTO - EMPREGO 

DE ARMA - ARTEFATO NÃO PERICIADO - IRRELEVÂNCIA - PENA-BASE - 

ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO 

NECESSÁRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO 

PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO - REINCIDÊNCIA NÃO 

CONFIGURADA - DECOTE IMPERATIVO - RECURSOS PROVIDOS EM 

PARTE. I – (...) II - A retratação em juízo do réu, apresentando nova versão 

para o crime, não tem valor de convicção quando isolada nos autos. III - 

Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, as declarações da vítima 

são de extrema valia para o conjunto probatório dos autos, pois não é 

crível que ela teria a intenção de prejudicar e acusar estranhos, 

injustificadamente. IV - A delação de um dos agentes, que indica a 

participação do corréu, sem tentar se exculpar de sua responsabilidade, 

aliada a outras provas, rechaça a alegação de absolvição por 

insuficiência de provas. (...).(Apelação Criminal 1.0024.12.326307-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, 

julgamento em 04/02/2014, publicação da súmula em 14/02/2014) - 

Negritei“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – CARÊNCIA DE PROVAS – 

PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE NO LOCAL 

COMBINADO PARA ENTREGA DO VEÍCULO ROUBADO – CONJUNTO 

PROBATÓRIO SEGURO – PEDIDO, AINDA, DE EXCLUSÃO DAS 

QUALIFICADORAS – EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA 

SEGURA DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE O AGENTE ESTAVA ARMADO – 

PRÁTICA DO ROUBO NA COMPANHIA DE DOIS MENORES – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não prevalece o pedido de 

absolvição amparado em faltas de provas, se o agente negocia a 

devolução do veículo roubado em troca de dinheiro sendo preso em 

flagrante no momento da entrega; conduta suficiente ajustada ao conjunto 

probatório para imputar-lhe a autoria delitiva. 2 – É suficiente a palavra 

segura da vítima em afirmar que o crime foi praticado por três pessoas e 

uma delas portava arma de fogo, para configurar as qualificadoras 

(emprego de arma e concurso de pessoas) aplicadas na sentença. (Ap, 

155051/2012, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

14/05/2013)Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo, JONI BELI e 

AIRTON HABOWKI, policial militares, corroboraram os fatos descritos na 

denúncia e as declarações das vítimas, relatando que receberam uma 

ligação do posto Senna sobre o crime lá ocorrido e, posteriormente, a 

informação de que a mesma motocicleta teria atropelado um senhor, 

oportunidade em que foram até o local. Ademais, confirmaram que, em 

diligência, avistou a referida moto dentro de uma residência, sendo que o 

veículo apresentava-se quente e com avarias em razão de possível 

colisão, assim como informou que foi encontrada uma arma na terceira 

quitinete, sem morados, ao lado da que os acusados estavam. Por fim, 

relatou que foram encontrados 4 capacetes dentro dessa residência, em 

que pese os indiciados alegaram que não possuíam motocicleta e aquela 

que estava em sua quitinete não lhe pertenciam.Cabe ressaltar que o fato 

de serem policiais não torna as testemunhas suspeitas ou impedidas, eis 

que não seria lógico dar credibilidade para promoverem prisões em 

flagrante e, posteriormente, desconsiderar ou negar o crédito de seus 

testemunhos, em juízo, sem nenhuma base concreta que justifique tal 

desconfiança.Nesse sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE 

DROGAS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM HARMONIA 

COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas 

quando a acusação encontra respaldo nas declarações coesas dos 

agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos 

durante a persecutio criminis in iudicio. O valor do depoimento testemunhal 

de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, 

pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a 

compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, sic et simpliciter, 

desdenhar seus testemunhos.” (TJMT; ACr 71099/2011; Segunda Câmara 

Criminal; Rel. Des. Alberto Ferreira De Souza; DJ 26-10-2011) - NegriteiSob 

tal prisma, o e. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido 

de se admitir o depoimento de policiais como fundamento suficiente a 
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ensejar o decreto condenatório:“(...) 1. Não há falar em ilicitude das 

provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência 

ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo 

funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, 

mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório. 

(...).” [HC 136.220/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 

22-03-2010]. Destarte, diante das provas apuradas no bojo dos autos e 

pelas declarações da vítima, e escorado no princípio da livre convicção, 

motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas 

à materialidade e autoria do crime de roubo praticado pelos acusados 

LEISON SOUSA SILVA e JOSÉ EDNO DAS NEVES PEREIRA, com 

incidência das causas especiais de aumento de pena previstas nos 

incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, quais sejam, o emprego 

de arma e o concurso de agentes, em conformidade com o descrito na 

exordial acusatória.No que se referem às causas especiais de aumento 

de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, quais 

sejam, o uso de arma e o concurso de agentes, estão devidamente 

comprovadas pelo elemento probatório acostado e indício existente, 

notadamente pelo depoimento das vítimas e demais testemunhas ouvidas 

na fase policial.É ponto pacífico que os acusados praticaram o crime de 

roubo, com emprego de arma de fogo, conforme provas carreadas aos 

autos e declaração das vítimas, o que caracteriza a incidência das causas 

de aumento previstas no mencionado artigo. Por conseguinte, em que 

pese os argumentos utilizados pela defesa concernente à decotação da 

majorante atinente ao emprego de arma de fogo por ausência de prova de 

sua eficiência, no caso dos autos, adoto o entendimento sustentado pelos 

tribunais superiores no sentido de que, nos casos em que não há 

apreensão e/ou realização de perícia, pode o julgador se valer dos demais 

elementos constantes nos autos, in casu, o depoimento prestado pelas 

vítimas.Neste sentido:CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE 

APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante 

prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da 

apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de 

roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 

Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das 

testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por 

exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática 

delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de 

perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da 

majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na 

prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei 

resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde 

que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz 

de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a 

arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de 

arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V 

- Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (EREsp nº 961.863/RS, 

Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ 

AcórdãoMinistro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 

06/04/2011)“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – CARÊNCIA DE PROVAS – 

PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE NO LOCAL 

COMBINADO PARA ENTREGA DO VEÍCULO ROUBADO – CONJUNTO 

PROBATÓRIO SEGURO – PEDIDO, AINDA, DE EXCLUSÃO DAS 

QUALIFICADORAS – EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA 

SEGURA DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE O AGENTE ESTAVA ARMADO – 

PRÁTICA DO ROUBO NA COMPANHIA DE DOIS MENORES – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não prevalece o pedido de 

absolvição amparado em faltas de provas, se o agente negocia a 

devolução do veículo roubado em troca de dinheiro sendo preso em 

flagrante no momento da entrega; conduta suficiente ajustada ao conjunto 

probatório para imputar-lhe a autoria delitiva. 2 – É suficiente a palavra 

segura da vítima em afirmar que o crime foi praticado por três pessoas e 

uma delas portava arma de fogo, para configurar as qualificadoras 

(emprego de arma e concurso de pessoas) aplicadas na sentença. (Ap, 

155051/2012, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

14/05/2013)A causa de aumento no crime de roubo varia entre 1/3 e 1/2. 

No vertente caso, temos a incidência de dois dos cinco incisos previstos 

no artigo 157, § 2º, do Código Penal, quais sejam, o emprego de arma e o 

concurso de pessoas.Contudo, a existência de mais de uma qualificadora 

permite que seja uma utilizada para majorar o crime enquanto que a outra 

para embasar as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, sendo 

que, no caso dos autos, o emprego de arma (inciso I) será utilizado para 

majorar o crime e o concurso de agente (inciso II) será valorado na 

primeira fase de dosimetria da pena.Não obstante, tendo em vista que não 

se constata excepcional poder ofensivo da arma utilizada (auto de 

apreensão de fls. 33) a fim de a pena ser auferida acima do mínimo legal, a 

pena será aumentada em 1/3 (um terço).Ainda, verifico no caso em tela 

que o acusado EMERSON era menor de 21 anos na data do fato, de modo 

que necessário o reconhecimento da circunstância da atenuante prevista 

no artigo 65, I, do Código Penal.III - DISPOSITIVO:Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia e, por consequência, CONDENO os acusados LEILSON 

SOUSA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, nascido em 10/02/1993, 

natural de São Matheus/MA, filho de Maria dos Santos Silva Sousa e 

Raimundo da Silva, residente e domiciliado na rua das Verbeneas, Bairro 

Beija Flor, próximo a casa da cultura, nesta cidade de Nova Mutum/MT, e 

EMERSON BASTOS DA SILVA, vulgo “Lagoa” brasileiro, servente, solteiro, 

nascido em 08/10/1993, natural de Campo Alegre/AL, filho de Maria Lineide 

Matias dos Santos Silva e Inácio Bastos da Silva, residente e domiciliado 

na rua das Verbeneas, Bairro Beija Flor, próximo a casa da cultura, nesta 

Cidade e Comarca de Nova Mutum/MT,como incursos na pena prevista no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.IV - DOSIMETRIA:Desse 

modo, passo a dosar individualmente suas penas, em estrita observância 

aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.Do réu EMERSON BASTOS DA SILVA:A pena prevista para o 

crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão 4 (quatro) a 10 

(dez) anos, e multa.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, 

não havendo excessos a considerar; não registra nos autos dados sobre 

maus antecedentes; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a 

ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo 

da prática do delito é o lucro fácil, comum ao próprio tipo penal do crime de 

roubo; as circunstâncias relatadas nos autos devem ser consideradas 

como desfavoráveis ao réu, pois praticou o crime juntamente com seu 

comparsa, conforme acima fundamentado; as consequências do crime 

são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; por 

fim, o comportamento da vítima não teve influência.Após análise das 

circunstâncias judiciais, estando presente uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

06 (seis) meses e de 16 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para 

aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Encontra-se presente 

a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, qual 

seja, a menoridade, razão pela qual atenuo a pena base em 08 (oito) 

meses. Contudo, tendo em vista o disposto na súmula 231 do STJ, 

mantenho a pena no mínimo legal.Não concorrem circunstâncias 

agravantes da pena.Não concorrem causas de diminuição da pena. 

Concorre, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no inciso II do 

§ 2º do artigo 157 do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo 

desta decisão, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no 

patamar de 1/3, ficando o réu condenado definitivamente a pena de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e 

seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia.Estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena privativa da liberdade, em conformidade com o disposto no artigo 33, 

§ 2º, alínea b, do Código Penal.Em razão da pena aplicada, bem como ante 

o não preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 44 do Código 

Penal, deixo de aplicar este benefício.Outrossim, incabível no caso dos 

autos o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 

do Código Penal, em razão da pena aplicada.Deixo de aplicar o disposto no 

artigo 387, IV, do CPP, diante da ausência de pedido formal para a 

reparação de qualquer dano.Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, haja vista a ausência dos requisitos que justificam a 

manutenção da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, bem como em razão da pena aplicada.Do réu LEILSON 

SOUSA SILVA:A pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do 
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Código Penal é de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Analisadas 

as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu 

agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a 

considerar; não registra nos autos dados sobre maus antecedentes; não 

existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da 

conduta social ou a personalidade do réu; o motivo da prática do delito é o 

lucro fácil, comum ao próprio tipo penal do crime de roubo; as 

circunstâncias relatadas nos autos devem ser consideradas como 

desfavoráveis ao réu, pois praticou o crime juntamente com seu 

comparsa, conforme acima fundamentado; as consequências do crime 

são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; por 

fim, o comportamento da vítima não teve influência.Após análise das 

circunstâncias judiciais, estando presente uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

06 (seis) meses e de 16 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para 

aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Não concorrem 

circunstâncias atenuante ou agravantes da pena.Não concorrem causas 

de diminuição da pena. Concorre, no entanto, a causa de aumento de pena 

prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, conforme 

restou evidenciada no bojo desta decisão, razão pela qual aumento a pena 

anteriormente dosada no patamar de 1/3, ficando o réu condenado 

definitivamente a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 34 

(trinta e quatro) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo para cada dia.Estabeleço o regime semiaberto para início do 

cumprimento da pena privativa da liberdade, em conformidade com o 

disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.Em razão da pena 

aplicada, bem como ante o não preenchimento dos requisitos legais 

exigidos no artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar este 

benefício.Outrossim, incabível no caso dos autos o instituto da suspensão 

condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da 

pena aplicada.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do CPP, diante 

da ausência de pedido formal para a reparação de qualquer 

dano.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista a 

ausência dos requisitos que justificam a manutenção da segregação 

cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como 

em razão da pena aplicada.V - DISPOSIÇÕES FINAIS:Por sua vez, 

condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:1.Lancem-se os nomes dos réus ao rol de 

culpados;2.Expeçam-se guia de execução penal, acompanhada das 

peças necessárias, formando os respectivos executivos;3.Oficie-se à 

Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição 

Federal;4.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro;5.Proceda-se ao recolhimento da multa, conforme os artigos 51 do 

Código Penal e 686 do Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 07 de março de 2017

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 23580 Nr: 24-26.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takenaka S/A - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lotário Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezio Kawamura - OAB:21412/SP, 

Fábio Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814

 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. (128), requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 539-54.2017.811.0012

 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: C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que no prazo de 10 (dez)dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$15,00, na conta n. 12.989-5, agência 1322-6, Banco Brasil

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77836 Nr: 824-81.2016.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DE SOUSA DUNCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLERYO CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Diante da justificativa apresentada pelo Executado, bem como em 

consonância com a manifestação do Ministério Público, determino a 

reunião de todos os processos em trâmite neste juízo que tratam da 

questão do infante, Miguel Dunk. Ademais, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de maio de 2017, às 13h00min (Horário de 

Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes e seus advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 258-98.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

AUTOMOVEIS INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIQUELI DE OLIVEIRA 

GRISOSTE FIGUEIREDO - OAB:13325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Sahione - 

OAB:56.034-RJ, Paulo Lang Lopes - OAB:94.277-RJ

 Vistos.

 Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA em face do COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS INTERCAR LTDA, já qualificados.

 O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido 

de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento 

definitivo, assim, determino:

 Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, 

para pagamento do valor de R$ 431.481,51 (quatrocentos e trinta e um mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário do valor acima descrito, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez por cento).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 222 de 367



 O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de 

caução suficiente e idônea; FIXO A CAUÇÃO no mesmo valor da 

execução acima referido, qual seja: R$ 431.481,51 (quatrocentos e trinta e 

um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), 

devendo ser prestada nos próprios autos.

 Deverá o presente feito ser apenso aos autos principais, se estiver em 

tramitação, código 38894, processo nº 2438-97.2011.811.0012;

 Intime-se a parte executada para apresentar impugnação nos termos do 

art. 525 do CPC, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, que se inicia 

após transcorrer o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24149 Nr: 2346-61.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: OTAVIANO JOAQUIM DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo o cálculo apresentado às fls. 141/142 e, 

considerando o reconhecimento pela parte exequente da quantia devida, 

JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução opostos pela parte 

executada para reconhecer o excesso apontado e declarar como devido 

ao exequente a quantia discriminada no referido cálculo.As custas serão 

suportadas pelo devedor, que ficará isento na forma do art. 460 do 

CNGC.Fixo honorários sucumbenciais em dez por cento sobre o valor 

atualizado da causa, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 1065-21.2017.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, MFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Do procedimento.Verifico que para a autorização da prisão civil do 

alimentante compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, §7º, art. 

528).No caso em tela, a parte exequente requer o recebimento de mais de 

três parcelas vencidas, correspondente aos meses de Novembro, 

Dezembro de 2016, Janeiro e Fevereiro de 2017, nesse caso, deverá a 

parte exequente optar pelo disposto na Parte Especial, Livro I, Título II, 

Capítulo IV, do Código de Processo Civil, caso em que não será admissível 

a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro (CPC, §8º, art. 

528). 2. Da gratuidade da justiça. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa 

da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para 

indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, dessa 

forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá 

a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º do art. 

98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade 

da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 

3º, art. 98); (ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas..(...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 882-84.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCELI DIAS GONÇALVES, ANTONIO 

CRUVINEL DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Nos moldes do 

art. 334 e seguintes do CPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, a fim 

de convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em 

Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.A intimação da parte autora será por meio de seu 

advogado enquanto da parte ré deverá ser pessoal.Ao ser citada, a ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, vista à parte autora para réplica.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79183 Nr: 1352-18.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PEREIRA DE MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, determinando em caráter 

provisório a reintegração de posse em favor do requerente.Concedo à 

parte requerida o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, 

expedindo-se o necessário mandado de intimação. A parte ré deverá 

informar se possui interesse na realização de conciliação.Caso a parte ré 

possua interesse em conciliação, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.CASO AMBAS AS PARTES POSSUAM 

INTERESSE EM TRANSIGIR, VOLVAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS. Caso 

negativo, decorrido o prazo para desocupação voluntária sem 

cumprimento, expeça-se mandado de reintegração de posse.Autorizo o 

uso de força policial para efetivação da presente ordem judicial e o gozo 

das prerrogativas previstas no art. 212, § 2º, do CPC.Cite-se a parte ré, 

cientificando-a que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias a partir 

da execução da liminar, devendo constar do mandado as advertências 

referentes a revelia.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87091 Nr: 792-42.2017.811.0012

 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: RAIMUNDO GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79338 Nr: 1413-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR TEIXEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, determinando em caráter 

provisório a reintegração de posse em favor do requerente.Concedo à 

parte requerida o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, 

expedindo-se o necessário mandado de intimação. A parte ré deverá 

informar se possui interesse na realização de audiência de 

conciliação.Caso a parte ré possua interesse em conciliação, intime-se a 

parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.CASO AMBAS AS 

PARTES POSSUAM INTERESSE EM TRANSIGIR, VOLVAM-ME OS AUTOS 

CONCLUSOS. Caso negativo, decorrido o prazo para desocupação 

voluntária sem cumprimento, expeça-se mandado de reintegração de 

posse.Autorizo o uso de força policial para efetivação da presente ordem 

judicial e o gozo das prerrogativas previstas no art. 212, § 2º, do 

CPC.Cite-se a parte ré, cientificando-a que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias a partir da execução da liminar, devendo constar do 

mandado as advertências referentes a revelia.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 1049-67.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao analisar os autos, não foi possível verificar o recolhimento das custas 

iniciais.

Desta forma, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 87806 Nr: 1287-86.2017.811.0012

 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: JULIANA ZIGROSSI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN SOARES MARTINS 

JANCOSKI - OAB:7.165-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 319 e 321 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de corrigir o polo 

passivo, uma vez que o prefeito é parte ilegítima para figurar como réu.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para providências, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 882-84.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCELI DIAS GONÇALVES, ANTONIO 

CRUVINEL DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora e de seu advogado, à comparecerem no dia 

22/05/2017, às 13h30min, perante o CEJUSC - no edifício do fórum local, 

para participarem de audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 14-77.2014.811.0012

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FORTES DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação cautelar proposta por Paulo Batista de Paula em 

face de Carlos Alberto Fortes Dotto, ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos de fls. 13 a 18. À fl. 68, foi 

determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

a fim de fornecer seu endereço atualizado, bem como requerer o que lhe 

fosse de direito. A parte autora, devidamente intimada, nada manifestou, 

conforme consta ás fls. 66, 71 e 72. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Compulsados os autos, concluo que a 

parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de 

promover diligência que lhe competia, ou seja, de impulsionar o feito. 

Conforme consta nas certidões de fls. 66 e 71, a parte autora foi 

devidamente intimada, pessoal e via DJe, para dar prosseguimento à ação. 

Passados 05 (cinco) dias após sua intimação, a parte manteve-se inerte. 

(fl. 72). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, salvo se beneficiária da gratuidade da justiça, a 

qual suspendo a cobrança por 05 (cinco) anos. Pagas eventuais custas 

remanescentes, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70821 Nr: 1034-69.2015.811.0012
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA BARROS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Ref. 261: DEFIRO o requerimento da Defesa.

Redesigno a audiência de justificação para o dia 13 de março de 2017, às 

16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de 

audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, aguardando-se em cartório a data 

de realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 39632 Nr: 466-58.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY CANDINI, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT, GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 Intimação da parte Requerida, Sr.º Ely Candini, via Advogado, do Acórdão 

de fls. 230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 87538 Nr: 1112-92.2017.811.0012

 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: DIVINA DE FATIMA FRANCISCA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado, constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75783 Nr: 3301-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação das pautas de audiência 

deste magistrado, bem como tendo em vista que no dia 1º de março 

haverá expediente forense somente a partir das 13h, redesigno a 

solenidade anteriormente agendada no dia 01/03/2017 (10h), para o dia 20 

de março de 2017, às 16h (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se os que deverão comparecer à solenidade.

Ciência ao MP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66866 Nr: 1934-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA, JOSIVANI 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação das pautas de audiência 

deste magistrado, bem como tendo em vista que no dia 1º de março 

haverá expediente forense somente a partir das 13h, redesigno a 

solenidade anteriormente agendada no dia 01/03/2017 (09h), para o dia 20 

de março de 2017, às 15h (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se os que deverão comparecer à solenidade.

Ciência ao MP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 2067-94.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência do dia 01 de março de 2017 para o dia 27 de março de 2017 às 

15h00min.

Intimem-se os que deverão comparecer à solenidade.

Ciência ao MP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87579 Nr: 1137-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTS FEITOSA - ME, RTDI, LAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.Lei n. 911/69, proposta por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de R. T. S. Feitoza ME, ambos qualificados na inicial, tendo por 

objeto o bem descrito na exordial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária a 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 

parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.
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Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Poderá o oficial de justiça usar dos benefícios do art. 212, § 2º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 782-95.2017.811.0012

 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: WELINGTON BARBOSA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 80712 Nr: 1988-81.2016.811.0012

 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: HERMINIO KARAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE PEROTONI KARAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial juntado em ref. 22, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 2/2017-CA

* O Edital n° 02/2017-CA - referente ao Processo Seletivo para 

credenciamento e formação de cadastro de reserva de Conciliador(a) do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga - completo 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74083 Nr: 3207-33.2016.811.0044

 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: Argeu Alves Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente exordial.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72536 Nr: 2611-49.2016.811.0044

 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: Alvino Aguilar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 
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OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar o interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71354 Nr: 2157-69.2016.811.0044

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raro Comercio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18.174/MT, Leonardo Costa Nicolino - OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Feitas tais considerações, cite-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação ou apresente embargos (artigo 

914 do Código de Processo Civil).Consigne no mandado de citação a 

ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar 

de bem móvel ou imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o 

executado não satisfizer a obrigação no prazo concedido, nos termos do 

artigo 806, §2º, do Código de Processo Civil.Para o caso de atraso no 

cumprimento, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), com incidência a partir do final do prazo de entrega/depósito.Para o 

caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Defiro a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 

212 do Código de Processo Civil.Defiro, ainda, a conversão do arresto de 

fls. 90 em penhora.Expeça-se a senhora gestora o necessário quanto ao 

requerido no item c, de fl. 101-verso, desde que recolhida a taxa 

devida.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 05 de março de 2017.Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74812 Nr: 3506-10.2016.811.0044

 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: Lucineia Santos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAEL - Faculdade Educacional da Lapa

 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 e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 07/04/2017 às 15h00min a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Requerida

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53713 Nr: 2915-53.2013.811.0044

 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: Paul Ricardo Arenas Neyra

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53700 Nr: 2902-54.2013.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciela Azevedo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.
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Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54041 Nr: 170-66.2014.811.0044

 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: Rejaine Moreno Maciel

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2º, 

do códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53880 Nr: 8-71.2014.811.0044

 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: Leonildo Fabian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, 

do novo códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 68-44.2014.811.0044

 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: Arnaldo Ramos

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.
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Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, 

do novo códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54073 Nr: 202-71.2014.811.0044

 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: Matildes Chaves de Souza

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, 

do novo códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54733 Nr: 801-10.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovanna Luciana de Paula

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, 

do novo códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54852 Nr: 906-84.2014.811.0044

 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: Quesia Machado Freitas Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do CPC e execução de honorários.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte exequente trouxe 

os cálculos do valor que entende devido, de modo que, sendo possível a 

apuração do valor através de simples cálculo aritmético, proceder-se-á, 

desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, 

do novo códex.

Assim, intime-se a parte devedora para opor impugnação, no prazo legal.

No mais, oficie-se o executado para proceder à incorporação de 11,98% 

no vencimento da parte autora, na próxima folha de pagamento, sob pena 

de ser fixada multa diária, conforme determinação judicial.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28066 Nr: 1060-44.2010.811.0044

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy Ltda, Marcos André 

Moura Campoy, Carla Romano Campoy, Alonso Campoy Turbiano, Helena 

Moura Campoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP

 Vistos.

Tendo em vista haver informação de suposta litispendência com feitos 

tramitando em comarca diversa, entendo como medida de cautela a oitiva 

das partes.

Desse modo, intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição 

de fls. 746/747 e documentos de fls. 748/762.

Após, intime-se a parte requerida para manifestar acerca da petição de 

fls. 763/764 e documentos de fls. 765/776.

Feito isso, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59588 Nr: 333-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA COM. DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, Cristovaldo Teodoro da Cunha, Custódio 

Teodoro da Cunha

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Cunha Comercio de Produtos Agropecuários 

LTDA – EPP, Cristovaldo Teodoro da Cunha e Custódio Teodoro da Cunha.

Todavia, como se depreende da petição de fls. 44/45 dos autos, as partes 
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transigiram amigavelmente, motivo pelo qual a parte credora requereu a 

extinção do feito, ante o pagamento do débito.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do Novo CPC, julgo extinto a 

presente execução movida pelo Banco Bradesco S/A em face de Cunha 

Comercio de Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Cristovaldo Teodoro da 

Cunha e Custódio Teodoro da Cunha, o que faço com resolução de mérito.

Custas recolhidas na inicial.

P. R. I. C.

Proceda-se ao levantamento de eventuais restrições, bem como ao 

desbloqueio de contas em favor do executado, se acaso houver, oriundo 

dos autos em comento.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70511 Nr: 1822-50.2016.811.0044

 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: Carlos Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Carlos 

Ferreira Souza em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A.

O requerente peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (fl. 

34).

Desnecessária a concordância expressa da parte requerida, vez que 

sequer fora citada.

Sendo assim, homologo a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para os fins do art. 200, parágrafo único, do NCPC e julgo extinta a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1638-36.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteny Claudio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Talvani de Lima 

Couto Filho - OAB:34.516/GO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o patrono da 

parte ré da r. sentença a seguir transcrita: "Vistos, etc. O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia em face de Walteny Claudio da Silva, 

pela prática do delito descrito no art. 34, inciso I e II, da Lei 9.605/98, 

ocorrido no dia 07/11/2011. A denúncia foi recebida em 03/10/2012 (fls. 

17). Em audiência foi oferecida e aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo ao denunciado (fls. 33/34). É breve relato. 

Decido. Trata-se de ação penal movida em face de Walteny Claudio da 

Silva, na qual lhe foi imputada a prática do delito tipificado no art. 34, inciso 

I e II, da Lei 9.605/98. Foram impostas, aceitas e cumpridas as condições 

de suspensão condicional do processo, pelo acusado. Ante o exposto, 

nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, RECONHEÇO A EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE do delito tipificado no art. 34, inciso I e II, da Lei 9.605/98, 

atribuído à Walteny Claudio da Silva.

 Considerando os termos do Provimento nº 40/2015 CGJ/MT, indefiro o 

pedido, até porque nesta Comarca já foi instaurado procedimento 

administrativo para credenciamento das instituições a serem beneficiadas. 

Vinculado ao procedimento de Edital de Convocação de Entidades nº 

5/2016 - CA. (2203-58.2016.811.0044 – Cód. 71455). P.R.I.C. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75750 Nr: 250-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, Solange Alves da Silva Buque 

Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado de citação, sendo necessário percorrer a distância de 440 

(quatrocentos e quarenta) quilômetros para ir até o local denominado 

Gaúcha do Norte, distrito do Município de Paranatinga/MT, com o valor de 

R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) por quilômetro, já incluída uma 

diária no montante de R$192,00 (cento e noventa e dois reais), valor este 

a ser depositado na conta corrente do Fórum Cível e Criminal da Comarca 

de Paranatinga/MT, CNPJ: 01.480.065/0001-44, agência 2403-1, conta 

12211-4, Banco do Brasil S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75753 Nr: 253-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DA VEIGA DORNELES E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado de citação, sendo necessário percorrer a distância de 440 

(quatrocentos e quarenta) quilômetros para ir até o local denominado 

Gaúcha do Norte, distrito do Município de Paranatinga/MT, com o valor de 

R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) por quilômetro, já incluída uma 

diária no montante de R$192,00 (cento e noventa e dois reais), valor este 

a ser depositado na conta corrente do Fórum Cível e Criminal da Comarca 

de Paranatinga/MT, CNPJ: 01.480.065/0001-44, agência 2403-1, conta 

12211-4, Banco do Brasil S/A.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71525 Nr: 2240-85.2016.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Waldir Fengler, Alex Fengler, Simone Fengler 

Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Fengler Spiering - 

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENIO WALDIR FENGLER, Cpf: 

16264550078, Rg: 2016877793, Filiação: Willy Fengler e de Suelly Fengler, 

data de nascimento: 05/03/1953, brasileiro(a), natural de Ijui-RS, 

casado(a), agricultor/agropecuarista, atualmente em local incerto e não 

sabido ALEX FENGLER, Cpf: 69804427168, Rg: 1144486-0, Filiação: Enio 

Waldir Fengler e Terezinha Maria Fengler, data de nascimento: 29/04/1980, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), médico veterinário, 
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Telefone 066-3573-2811 e atualmente em local incerto e não sabido 

SIMONE FENGLER SPIERING, Cpf: 77940768115, Rg: 1034918-9, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, com prazo de 20 

(vinte) dia, para que considere realizada a citação, nos termos do artigos 

256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: ENIO WALDIR FENGLER, ALEX FENGLER e SIMONE 

FENGLER SPIERING, vem mui respeitosamente à ilustre presença de 

Vossa Excelência, para requerer a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de valores não recebidos em vida pela extinta, provenientes 

de restituição de Imposto de Renda e verba salarial, nos termos da lei n° 

6.858/1980, regulamentada pelo Decreto 58.845/81 e artigo 719 do Novo 

Código de Processo Civil, pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a 

expor e ao final requer: 01 - Os Requerentes postulam na condição de 

viúvo e filhos da extinta TEREZINHA MARIA FENGLER, a extinta faleceu em 

03 de fevereiro de 2016, na cidade de Rondonópolis - MT, com 62 anos de 

idade; 02 - Na condição de pensionista e aposentada a extinta deixou um 

saldo credor oriundo de proventos de salário juntamente com a restituição 

de Imposto de Renda, que somados alcançam a importância de R$ 

6.528,20 (seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), 

valores que foram creditados no Banco do Brasil, conta corrente de 

titularidade da extinta TEREZINHA MARIA FENGLER; 03 - Os requerentes 

informam ainda que os bens de titularidade da extinta, deixados em razão 

do óbito serão inventariados na forma de arrolamento são maiores, 

capazes e concordam com todos os termos do arrolamento de bens; 04 - 

A Lei 6.858/80 instituiu em nosso ordenamento jurídico a figura do alvará 

judicial para fins sucessórios; 05 - Os Descendentes, filhos da extinta, 

abdicam de receber os valores em favor de seu genitor, viúvo da extinta, 

aqui Requerente Enio Valdir Fengler, requerendo, outrossim, que os 

valores sejam utilizados livremente, independentemente de prestação de 

contas.

Despacho/Decisão: Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais.Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica.Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Oficie-se ao 

BANCO DO BRASIL S/A, para que informe possível ativo financeiro em 

nome de TEREZINHA MARIA FENGLER.Com a vinda das informações, 

dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.Após, 

retornem os autos conclusos.Sem prejuízo, proceda-se à Secretaria ao 

desentranhamento das fls. 16/18, visto que se trata da contrafé.

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, Elisangela Aparecida de 

Souza, digitei.

Paranatinga, 03 de outubro de 2016

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 73150 Nr: 2830-62.2016.811.0044

 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: Wilson Augusto Lima Oliveira

 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:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Considerando o recesso forense, 

verifico que o prazo da autarquia ainda não se expirou. Com o retorno dos 

autos, intime-se o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a contestação. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51966 Nr: 1165-16.2013.811.0044

 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: Geni Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Considerando o recesso forense, 

verifico que o prazo da autarquia ainda não se expirou. Assim, redesigno 

a audiência para o dia 21 de março de 2017, às 13h30min. Intime-se o 

INSS via Carta AR. Com o retorno dos autos, intime-se o advogado da 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

contestação. Saem os presentes intimados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50404 Nr: 1922-44.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILSON PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

16719363883, brasileiro(a), casado(a), assalariado. 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com fulcro no art. 3° do Decreto-Lei n° 911 de 1/10/69, 

com as alterações introduzidas pelo art. 56 da Lei n° 10.931 de 02/08/04, 

propor a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de GILSON 

PEREIRA DE SOUZA, pelos motivos de fato e fundamento de direito que a 

seguir aduz: A autora, em 31/05/2011, celebrou com o réu um contrato de 

n° 650144994 para financiamento de veículos, com garantia de 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Assegurando o contrato supra citado, o réu 

ofereceu, em alienaçã fiduciária, o bem a seguir discriminado, tornando-se 

a Autora, proprietária fiduciária e o Alienante, mero possuidor e 

depositário do mesmo, qual seja: MARCA/MODELO: FIAT MILLE FIRE 

ECONOMYC, COR: PRATA, ANO/MODELO: 7/8, PLACA: NJC8780, CHASSI: 

9BD15822786030823, ocorre que a devedora fiduciária não cumpriu as 

obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações vencidas em 

29/02/2012 a 31/08/2012, perfazendo-se o total de R$ 4.903,96, da data 

constante dos cálculos e as parcelas vincendas em 30/09/2012 a 

31/05/2016 no valor total de R$ 17.213,09 tornando-se inadimplente, razão 

pela qual foi constituído em mora, comprovada pela Notificação Cartorária 

ou Instrumento de Protesto. Assim, por força das cláusulas inscritas e 

firmadas no Contrato para Financiamento de Veículos da BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e nos mandamentos do 

Decreto-Lei n° 911/69, o não pagamento das prestações mensais 

ocasiona o vencimento antecipado das parcelas vincendas e autoriza a 

BUSCA E APREENSÃO do bem alienado, bem como a venda extrajudicial 

independentemente de qualquer avaliação

Despacho/Decisão: Autos sob n°. 1922-44.2012.811.0044 (50404)Busca 

e Apreensão Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, que BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, move em desfavor 

de Gilson Pereira de Souza, ambos qualificados nos autos.Aduz o 

requerente que na data de 31/05/2011 firmou com o requerido um contrato 

para aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, Marca: Fiat, Modelo: 

Mille Fire Economy, Ano: 2007/2008, Chassi: 9BD15822786030823, Placa: 

NJC 8780, Cor: Prata.Ocorre, que o réu tornou-se inadimplente com suas 

obrigações a partir da parcela com vencimento em 29/02/2012 a 

31/08/2012, perfazendo-se um total no valor de R$ 4.903,96 (quatro mil 

novecentos e três reais e noventa e seis centavos), data constante dos 

cálculos e o montante de R$ 17.213,09 (dezessete mil duzentos e treze 

reais e nove centavos) referentes às parcelas vincendas em 30/09/2012 

a 31/05/2016, tendo sido constituído em mora, por meio de notificação 

extrajudicial/protesto, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 

911/69.Ao final, presentes os requisitos legais, requer seja determinada 

Busca e Apreensão do bem acima descrito, expedindo-se mandado para 
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tanto no endereço constante nos autos, ou onde se encontrar o bem. 

Requer seja indicado como depositários do bem as pessoas indicadas na 

fl. 06. Requer ainda a citação do requerido para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias contestar a ação, facultando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias 

após a citação para o pagamento da dívida totalizada em R$ 13.497,01 

(treze mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavo), mais 

encargos moratórios previstos no contrato. Ademais requer após o 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, seja autorizada a 

remoção do respectivo bem ao pátio credenciado da autora. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 08/25.É o que relato. DECIDO.Analisando a 

inicial, é possível aferir que o Autor requer a busca e apreensão do bem 

nela descrito. Pretende ainda seja o demandado citado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias deposite o valor integral da dívida, ou que no prazo de 

15 (quinze) dias conteste a ação, advertindo-o das conseqüências da 

pena de revelia.Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei nº. 10.931/2004.Por todo o 

exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na petição inicial, 

os documentos que a acompanham, bem como a inocorrência em mora do 

requerido, DEFIRO, por hora, a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

10.931/2004, devendo ser nomeado depositário as pessoas informadas 

às fls. 06 dos respectivos autos.Após executada a medida liminar, cite-se 

o Requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º, com nova redação dada pela Lei 10.931/04; 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. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC.Às providências.Intime-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Paranatinga/MT, 14 de novembro 

de 2012.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, Edinaldo Pedro Ferreira 

da Silva Filho, digitei.

Paranatinga, 15 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54341 Nr: 450-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10.200/B, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 Código 54341

DESPACHO

Considerando as férias da Promotora de Justiça titular desta Comarca, e a 

impossibilidade de comparecimento de sua substituta legal, redesigno a 

audiência para o dia 4 de maio de 2017, às 14h15min.

Intimem-se as partes e testemunhas.

Paranatinga/MT, 14 de fevereiro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56152 Nr: 1845-64.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Acacio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO ACACIO DE MELO, Filiação: 

Claudete Alves Acacio e Claudomir Inácio de Melo, data de nascimento: 

14/07/1986, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de Promotor de Justiça que subscreve, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa 

Excelência oferecer DENÚNCIA CRIMINAL em desfavor de: CRISTIANO 

ACACIO DE MELO, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 28 de 

maio de 2014, às 13hs40min, na Rua Iguaçu, s/n, bairro Cohab, no 

Município de Gaúcha do Norte - MT, o denunciado CRISTIANO ACACIO DE 

MELO, ofendeu a integridade física das vítimas Luciene Pereira da Silva e 

Patricia Deluski. Segundo restou apurado, as vítimas e o denunciado no dia 

dos fatos trabalhavam em uma olaria, ocasião em que o denunciado 

CRISTIANO proferiu palavras ofensivas contra a vítima Luciene. Em 

seguida, Patrícia defendeu Luciene dizendo para Cristiano não ofendê-la, 

momento em que o denunciado ficou alterado e agrediu as vítimas com 

chutes em suas pernas. Ato contínuo, o denunciado pegou um tijolo cru e 

arremessou em direção de Patrícia, vindo a acertá-la no pescoço. Por fim, 

o denunciado tentou agredi-las com pedaços de madeira, tijolos e pedras. 

Ante o exposto, denuncio CRISTIANO ACACIO DE MELO, como incurso no 

21, da Lei das Contravenções penais c.c artigo 129, do Código Penal, em 

concurso material.

Despacho: Autos - ID nº 56152Vistos.1) RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando ao acusado CRISTIANO ACACIO DE MELO como 

incurso no artigos nela mencionado, vez que a mesma preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia 

e conseqüente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396 e 

396-A do CPP, determino a citação do acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.Conste 

no mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado se possui condições financeiras para constituir advogado. Em 

caso negativo, desde já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta 

comarca para representá-los em juízo. Intime-se a Defensora Pública 

sobre a presente nomeação, se for o caso. Apresentada a defesa, sendo 

necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.2. Indefiro o pedido de certidões feito pelo 

Ministério Público, nos termos do item 7.5.1, inciso III, do CNGC.3. 

Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de 

Identificação (item 7.5.1, inciso IV, do CNGC).4. Proceda-se a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) 

(item 7.5.1, inciso IV, do CNGC).Expeça-se o necessário. Citem-se. 

Intimem-se. Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Paranatinga/MT, 18 de janeiro de 2016. Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em substituição legal

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, Edinaldo Pedro Ferreira 

da Silva Filho, digitei.

Paranatinga, 15 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22192 Nr: 981-36.2008.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adielson Almeida Bonfim, Alex Bruno Teixeira 

de Campos, Francisco Viana Moraes, Reinaldo Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIELSON ALMEIDA BONFIM, Rg: 

761848, Filiação: Aristeu Severo Bonfim e Maria Afonso Bonfim, data de 

nascimento: 25/06/1970, brasileiro(a), natural de Alagoas Viçosa-AL, 

solteiro(a), garimpeiro, atualmente em local incerto e não sabido ALEX 

BRUNO TEIXEIRA DE CAMPOS, Filiação: Pilades Bruno de Campos e 

Nazareth dos Anjos Teixeira de Campos, data de nascimento: 12/04/1978, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), leiturista e atualmente em 

local incerto e não sabido FRANCISCO VIANA MORAES, Rg: 09151397, 

Filiação: José de Souza Moraes e Ines Viana Moraes, data de nascimento: 

19/03/1972, brasileiro(a), natural de Petrolandia-PE, convivente, 

marceneiro, Telefone 66-8119-1277. 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, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência 

oferecer DENÚNCIA CRIMINAL em desfavor de ADIELSON ALMEIDA 

BONFIM, ALEX BRUNO TEIXEIRA DE CAMPOS, LUCINEI VELASCO 

DELUQUE, REINALDO ALEXANDRE DA SILVA e FRANCISCO VIANA 

MORAES, pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos autos do 

presente caderno investigativo que, no dia 06 de março de 2008, às 

13h10min, na MT 130, KM 20, nesse Município e Comarca de Paranatinga - 

MT, os denunciados ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ALEX BRUNO TEIXEIRA 

DE CAMPOS, LUCINEI VELASCO DELUQUE, REINALDO ALEXANDRE DA 

SILVA e FRANCISCO VIANA MORAES, mediante grave ameaça exercida 

com o emprego de arma de fogo, sendo que mantiveram vítimas em seu 

poder, restringindo sua liberdade, tentaram subtrair coisa alheia móvel, 

consistente em dinheiro pertencente à Empresa de Valores e Transportes 

Sebival, bem como subtraíram um automóvel modelo Toyota/corolla, um 

celular Nokia e uma câmera digital da marca Kenon pertencente à Luiz 

Carlos Rodrigues. Segundo se evola dos autos, no dia 20 de fevereiro de 

2008, os denunciados realizaram uma reunião juntamente com Paulo, José, 

Pedro Ferreira Lima, Derivaldo, Eneias e Maurílio, ainda não identificados, 

no Município de Várzea Grande, quando planejaram a realização de um 

roubo a carro forte, sendo que CB PM Isídio Tenório de Melo havia 

informado ao denunciado ADIELSON que, entre os dias 25 de fevereiro e 

06 de março daquele ano, o carro forte estaria levando os malotes de 

dinheiro ao Banco do Brasil, no Município de Paranainga - MT. Na reunião, 

a pessoa apenas identificada como Sargento Guelo entregou dez 

uniformes da Polícia Militar aos denunciados, com o intuito de disfarçarem 

a prática delitiva. Assim, no dia dos fatos, a quadrilha deslocou-se até o 

local supramencionado, em dois veículos, pertencente ao acusado 

FRANCISCO VIANA MORAES e DERIVALDO, todos estavam armados, e 

fizeram uma "barreira", simulando uma blitz da polícia militar, e desta forma, 

realizaram a abordagem do veículo caminhonete Nissan Frontier, 

conduzido por Dário José Gollin, e do veículo Toyota Corolla conduzido por 

Luiz Carlos Rodrigues, ambos com as esposas, mantendo todos em seu 

poder. Logo em seguida o carro forte aproximou-se da falsa barreira 

policial, oportunidade em que os denunciados utilizaram as vítimas dos 

carros abordados como escudos, lançando um coquetel contra o veículo, 

destarte, este não explodiu; assim, os acusados e os demais comparsas 

atiraram, sendo que os vigilantes, com o intuito de evadirem-se do local, 

revidaram, acabando por atingirem o acusado ADIELSON. Em seguida, o 

motorista do carro forte conseguiu manobrar e evadir-se do local, obtendo 

esconderijo na empresa "Emal". Os denunciados, por seu turno, 

socorreram ADIELSON, colocando o mesmo no carro pertencente a Luiz 

Carlos Rodrigues, evadindo-se do local, abandonando o veículo alguns 

quilômetros distante do ocorrido, levando consigo alguns objetos 

pertencentes à vítima. A referida quadrilha, agindo da mesma forma, 

realizou roubos em bancos e carros fortes no Município de Santo Antônio 

do Leste - MT, Guiratinga - MT, Campinápolis - MT, entre outras cidades do 

interior. Ante o exposto, denuncio ADIELSON, ALEX BRUNO, LUCINEI, 

REINALDO e FRANCISCO VIANA, com incursos no artigo 157, § 2°, incisos 

I, II e V, c/c. artigo 157, § 2°, incisos I, II e III, na forma do artigo 14, inciso II, 

c/c. 288, todos do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o  n º :  9 8 1 - 3 6 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 4 4  ( C ó d i g o 

22192)Vistos.Ante a impossibilidade de citar ADIELSON ALMEIDA BONFIM, 

ALEX BRUNO TEIXEIRA DE CAMPOS e FRANCISCO VIANA MORAES 

pessoalmente, citem os denunciados, via edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. 

Decorrido o prazo, certifique-se a Sra. Gestora nos autos e, após, 

tornem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 222/224 e 

230/232, bem como as demais providências.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 02 de dezembro de 2016.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edinaldo Pedro Ferreira 

da Silva Filho, digitei.

Paranatinga, 15 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 67649 Nr: 698-32.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdJBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO RENATO BERNARDES FEITOSA, 

data de nascimento: 04/07/1965, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, 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: IVETE DE JESUS BANCZEK BERNARDES, por meio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, porpor a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO em face de SILVIO RENATO BERNARDES 

FEITOSA, pelos fundamentos adiante expostos. DOS FATOS: A autora 

contraiu matrimônio com o requerido na data de 28 de agosto de 1999, sob 

o regime de comunhão de bens, Separaram-se de fato sem qualquer 

possibilidade de reconciliação há muitos anos. Durante a constância da 

relação conjugal o casal não amealhou bens móveis ou imóveis a partilhar 

e também não tiveram filhos. E, finalmente, a autora deseja voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, IVETE DE JESUS BANCZEK.

Despacho/Decisão: Processo nº: 698-32.2016.811.0044 (Código 

67649)Vistos em correição.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, RECEBO a petição inicial.Considerando que a 

parte requerente alega não saber a localização da parte requerida, deixo 

de intimá-la para manifestar interesse na audiência de conciliação.Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, uma vez que presente a hipótese do artigo 256, II, do Código 

de Processo Civil, observando-se o que dispõe o artigo 257 do mesmo 

códex.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio, desde já, a Drª. 

Eliana Nucci Ensides, OAB/MT 14014/A, militante nesta Cidade e Comarca, 

como curadora especial da parte requerida em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº. 1.060/50, a qual deverá ser intimada 
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desta nomeação, bem como para apresentar defesa.Desde já, em 

cumprimento ao art. 4º do CPC, fixo honorários advocatícios à advogada 

acima nomeada, no valor mínimo de 05 (cinco) URH, conforme tabela de 

honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.Com a 

estabilização da lide, notifique-se o Ministério Público para intervir, caso 

entenda necessário.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 31 de março de 2016.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edinaldo Pedro Ferreira 

da Silva Filho, digitei.

Paranatinga, 15 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58131 Nr: 3161-15.2014.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Nogueira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMG Agropecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gonçalves - OAB:7831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KMG AGROPECUÁRIA LTDA - ME, CNPJ: 

03711492000111, Inscrição Estadual: 13.412.860-5. 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$ 25.087,19 (Vinte e 

cinco mil e oitenta e sete reais e dezenove centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC., A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (CPC, art. 1.102-A).Defiro, pois, de plano, a 

expedição do mandado monitório, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do pedido inicial, consignando que, caso o requerido o cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, 

estes, para o caso de não-cumprimento, no valor de 10% sobre o valor da 

causa.Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, o título executivo será constituído.Intime-se. 

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, Edinaldo Pedro Ferreira 

da Silva Filho, digitei.

Paranatinga, 15 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 3710 Nr: 106-81.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda

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

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Webber - 

OAB:33138/PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COINBO - INDÚSTRIA DE BORRACHA 

LTDA, CNPJ: 81888018000173. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 263/264

Despacho/Decisão: Processo nº: 106-81.1999.811.0044 (Código 

3710)Vistos em correição.Intime-se a parte executada, por edital, cujo 

prazo será de 20 (vinte) dias, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o laudo de avaliação de fls. 263/264.Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 04 de julho de 2016.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de fevereiro de 2017

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32790 Nr: 1028-68.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diorges Rodrigo Szulczeuski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do r. despacho de fls. 54.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71058 Nr: 349-29.2015.811.0023

 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: ESP, SPDS, ELIZANGELA PINTO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 02 de março de 2017.Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64003 Nr: 1125-97.2013.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACÁRIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fl. 173/175, mantendo-a por seus 

fundamentos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 03 de março de 2017. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 2466-61.2013.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da aposentadoria 

por idade ao Requerente MANOEL BERNARDO DA SILVA, equivalente a 

01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento do 

requerimento administrativo (14/12/2015, fl. 84).Extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações 

em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de 

eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ.Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder mil 

salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo Civil.Isento o 

INSS do pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 03 de março de 

2017.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 675-18.2017.811.0023

 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: EDSON VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DULET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 675-18.2017.811.0023 (82714)

Vistos.

1. Antes de analisar o pedido liminar entendo necessária a realização de 

diligências para melhor elucidação da situação em discussão.

2. Determino que o Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, elabore 

Auto de Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, devendo 

constar as seguintes informações: quem exerce a posse do imóvel; quem 

são os lindeiros; se há benfeitorias recentes, como cercas e muros ou 

sinais recentes de demarcação na propriedade; e demais informações 

úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido auto deverá ser munido 

de fotografias do imóvel.

 Na mesma oportunidade, determino:

1) Intime-se a parte autora para que traga aos autos os comprovantes de 

pagamento IPTU’s;

2) Oficie-se a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, que informe 

em nome de quem se encontra cadastrado o imóvel.

Intime-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 03 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82307 Nr: 394-62.2017.811.0023

 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: BANCO BRADESCO S/A, KATIA MENEXES GRUDZIEN - 

ME, KATIA MENEXES GRUDZIEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 394-62.2017.811.0023 (Código: 82307)REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S/A.REQUERIDO: KÁTIA MENESES GRUDZIEN – ME e KÁTIA 

MENESES GRUDZIEN.VISTO.1. Presentes, em um juízo preliminar, os 

requisitos legais DEFIRO, liminarmente, a medida.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) 

nominada(s) pela parte autora na inicial, mediante compromisso de não o 

retirar do território deste juízo, sem autorização.Pelo mesmo mandado. 2. 

Sem prejuízo do disposto acima, considerando que o cálculo de fl. 28, 

informa o saldo devedor do contrato de R$ 11.968,84 (onze mil 

novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), tendo em 

vista, que o autor recolheu apenas custas sobre o valor de R$ 4.307,47 

(quatro mil trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos), determino o 

recolhimento da diferença do valor das custas e taxas judiciarias, sob 

pena de extinção feito, porque em se tratando de busca e apreensão o 

valor da causa deve corresponder as parcelas vencidas e vincendas. 

(Cito Jurisprudência: TJSP - AI nº21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000 - 26ª Câmara de Direito Privado - 25/09/2015 

– Julgamento: 24 de Setembro de 2015 - Relator Des. Antônio 

Nascimento).Concedo os benefícios do artigo 212, §2º, do CPC, conforme 

requerido.Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 06 de março de 2017.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 640-68.2011.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA SANTOS DA SILVA, ANA CLEIDE SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de março 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, 
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CHARLES DOS REIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Processo nº 114-91.2017.811.0023 (Código: 81912)

Vistos.

Após a determinação da notificação dos acusados MARCOS ANTONIO 

DOS REIS MEDEIROS e CHARLES DOS REIS MEIDEIROS, nos termos do 

artigo 55 da Lei nº11.343/2006,o defensor constituído apresentou defesa 

prévia à fl.105, sem levantar teses que possam concluir pela rejeição da 

denúncia.

Desse modo, presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com todas 

as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do 

crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6.

Desta feita, nos termos do artigo 56 da Lei de Drogas, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/03/2017, às 10h30min.

Citem-se pessoalmente os acusados, cientificando-os de todo o conteúdo 

da denúncia e da audiência designada.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação (fls.06-verso) e 

defesa (fls.105) e, havendo testemunhas residentes em comarca diversa, 

depreque-se. Cientifique-se as partes desta expedição.

Oficie-se à unidade prisional requerendo a escolta do réu para a audiência 

agendada.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 6 de março de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69949 Nr: 3301-15.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS, 

FRANCILANE DOS SANTOS PENHA, JOSE DA SILVA FEITOSA, ANITA 

APARECIDA DE ALMEIDA, FRANCILENE DOS SANTOS PENHA, FERNANDO 

DOS SANTOS PENHA, RUI DEGRAN GOMES DA SILVA, EDUARDO DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - OAB:, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Diante do exposto, determino:I – Intime-se a Defensoria Pública da 

sentença fls.1221-1291 e do Termo de Apelação da Acusada Anita 

Aparecida de Almeida fls.1332;II – Intime-se a Defesa de EDUARDO DOS 

SANTOS SILVA para o oferecimento das razões recursais;III – 

Remetam-se ao MPE após apresentação das razões recursais para 

contrarrazões (art.600, CPP);IV – Aguardem-se os retornos das Cartas 

Precatór ias.V – Após as formal idades ac ima,  vo l tem 

conclusos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo, 07 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81633 Nr: 3514-50.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON GUIMARÃES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Posto isso, e sem maiores delongas, RECONHEÇO O DIREITO A REMIÇÃO 

AO KLEITON GUIMARÃES DE MOURA, referente aos meses de 

novembro/2015; janeiro/2016; março/2016; abril/2016; agosto/2016; 

setembro/2016; outubro/2016; novembro/2016; dezembro/2016; 

janeiro/2017 e fevereiro/2017, DESCONTANDO DE SUA PENA 69 DIAS EM 

RAZÃO DO TRABALHO EM REGIME FECHADO, com fulcro no artigo 126, § 

1º, inciso II, da LEP, com a redação dada pela lei n.º 12.433/2011.Alerte-se 

que, nos termos do art. 127, da LEP, “O condenado que for punido por 

falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período 

a partir da data da infração disciplinar”, devendo ser o reeducando 

intimado da “relação dos dias remidos” (art. 129, § 2º da LEP, com a 

redação dada pela lei n.º 12.433/2011) para autocontrole e 

responsabilidade.Considerando o cálculo em anexo, havendo 

concordância das partes, fica desde já homologado o cálculo, devendo 

ser encaminhado cópia do cálculo de pena ao recuperando, já 

descontados os dias remidos nesta decisão, nos termos do art. 41, inc. 

XVI, da LEP, bem como à Diretora da Cadeia Pública local, arquivando-se 

na ficha do recuperando.Assim, designo audiência admonitória, para o dia 

08 de março de 2016, às 13:15 horas.Requisite-se o detento e 

acompanhamento policial.Sem prejuízo de tais providências, à Contadora 

Judicial para atualização do cálculo da multa.Após, intime-se o 

recuperando para comprovar o pagamento da multa que lhe foi imposta, no 

prazo de 10 dias, sob pena de inscrição junto a dívida ativa (art. 51, do 

CP).Transcorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se certidão da dívida 

com cópia da sentença e encaminhe-se à douta Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual para que seja requerido o que de direito.Ciência ao MPE e 

à Defesa.Intime-se.Cumpra-se URGENTEMENTE expedindo o 

necessário.Às providências.Peixoto de Azevedo/MT, 07 de março de 

2017.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81680 Nr: 3546-55.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIOMAR SCHAFRANSKI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Angelita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo de penal, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79723 Nr: 2298-54.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA, AMANDA 

CRISTINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) dos denunciados para comparecer 

em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/03/2017 

às 10h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81883 Nr: 95-85.2017.811.0023

 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: EDADS, CRISTIANE CABRAL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 95-85.2017.811.0023 (Código: 81883)

VISTO.

 Considerando que a parte autora não compareceu para realização do 

exame médico (fl. 20), com fundamento no RE 631240, em que o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu, com a característica de repercussão geral, a 

necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento das 

ações que visam à concessão do benefício previdenciário, estabelecendo 

as regras de transição, nos casos de processo em trâmite, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora 

ingresse com o respectivo pedido.

Após, com a demonstração do requerimento, concedo à parte requerida o 

prazo de 90 (noventa) dias para manifestação quanto ao pedido formulado 

e voltem para decisão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de março de 2017.
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 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69705 Nr: 3110-67.2014.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063, 

HIAGNA MORGANA MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a procuradora Hiagna Morgana Magalhães Vieira 

para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos poderes 

constituídos, bem como se irá patrocinar a causa da autora, diante da 

certidão de fl. 63/64, que causou prejuízo a pauta deste Juízo, 

considerando que permaneceu em carga dos autos por mais de 1 (um) 

mês e nada peticionou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79723 Nr: 2298-54.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA, AMANDA 

CRISTINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Redesigno a audiência 21/03/2017 às 10h45min, para oitiva da 

testemunha Glacieli Morais Fonseca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82452 Nr: 493-32.2017.811.0023

 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: ADENILSON DA SILVA MELO, CATIA MARA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MEDONÇA, ZECA DE TAL, TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 493-32.2017.811.0023 (82452)

Vistos.

Intime-se a parte autora para que traga aos autos no prazo de 15 dias, os 

documentos faltantes necessários para o deslinde da causa, quais sejam:

1. Cópia da matrícula do imóvel atualizada;

2. Relação dos confrontantes;

3. Laudo de Avaliação do imóvel por imobiliária ou profissional 

credenciado, para que informe o valor venal do imóvel;

4. Apresentar os ITR do imóvel devidamente pagos dos últimos 5 (cinco) 

anos;

5. Certificado de registro do imóvel junto ao INTERMAT ou INCRA para 

comprovação de sua Boa-fé.

Intime-se.

Após, voltem conclusos.

Peixoto de Azevedo-MT, 01 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82599 Nr: 598-09.2017.811.0023

 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: JOSUE PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 598-09.2017.811.0023 (Código: 82599)

Visto.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, proposta por JOSUÉ PEREIRA DE MORAIS em face do 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

 Instruiu a petição inicial com os documentos de fl. 13/46.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não obstante as alegações do requerente quanto ao pedido de tutela 

provisória de urgência para que a parte requerida se abstenha de 

proceder a cobrança da fatura do mês 02/2017 no valor de R$ 6.517,83, 

antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua análise para após a manifestação da parte 

requerida.

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual.

Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos 

fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do 

CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de março de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

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.: 134537 Nr: 1243-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHSDP, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJHCDP, FETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - 

OAB:12086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

no CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agende informo a data 19 de junho de 2017, as 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei presente certidão

Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129245 Nr: 7803-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDM, MNRDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS

 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 02/03/2017 as 15 

horas, não se realizou face a ausências das partes. Do que para constar 

lavrei a presente certidão,

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 4236-17.2016.811.0013
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: José Procópio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotilde Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Expeça-se mandado de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 471-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Cite-se para que efetue o pagamento em três dias, sob pena de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128804 Nr: 7576-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Palermo Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o feito diante da desistência, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Levante-se eventuais penhoras, expedindo contra-mandado e 

ofícios para tanto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89022 Nr: 904-13.2014.811.0013

 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: Marcio José Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Segurança Pública - 

SESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Olivia de Almeida 

Cerqueira - OAB:16095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:MT/13.100

 Arquivem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84356 Nr: 1845-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Costa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercino Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1845-94.2013.811.0013

Cód. nº. 84356

Vistos.

Considerando o teor do requerimento de fl. 76, DETERMINO que se 

proceda à inclusão de Orcalina Pimenta de Oliveira, devidamente 

qualificada e representada no feito, na condição de interessada, de modo 

a viabilizar o recebimento de notificações via DJE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao integral cumprimento 

do despacho de fl. 75.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98426 Nr: 1409-67.2015.811.0013

 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: Cleuza Maria Zortea Arana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESTITUO o perito nomeado nos autos e NOMEIO como perito nos autos o 

ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, 

com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito.

INTIME-SE o digno perito, bem como as partes e seus advogados, para 

que compareçam no edifício-sede do foro local a fim de que seja a parte 

autora submetida à perícia, no dia e hora a serem designadas pelo perito.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da 

Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a 

juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia médica.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, intimar a autarquia 

ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que a parte 

autora deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente 

de intimação pessoal.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, inexistindo impugnação, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários em favor do perito e, 

ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135184 Nr: 1507-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCISCA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados 

nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada.NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas 

informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). 

Se as informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE 

novamente a impetrante, por meio de seus advogados e via DJE, para que 

se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, 

juntar novos documentos, sob pena de desentranhamento.CIENTIFIQUE-SE 

o Município de Pontes e Lacerda (art. 7º, II, da Lei nº 
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12.016/2009).Decorrido o prazo das informações, com ou sem elas, 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009).Após, PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da 

sentença.EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119383 Nr: 3326-87.2016.811.0013

 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: JACI MARÇAL LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Abril de 2017 ás 

13h15min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100114 Nr: 2129-34.2015.811.0013

 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: MARIA JOSÉ BORGES REGO,

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Abril de 2017 ás 

13h30min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125773 Nr: 6142-42.2016.811.0013

 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: ADÃO GERALDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Abril de 2017 ás 

13h45min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125783 Nr: 6148-49.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Abril de 2017 ás 

14h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60669 Nr: 1009-92.2011.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Florentina de Souza Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 433-65.2012.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Bernardo 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, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125392 Nr: 5989-09.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114051 Nr: 1598-11.2016.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 68, no montante 

de R$ 9.216,63 (nove mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e três 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 48, a recair a 

constrição em desfavor da parte executada, inscrita no CPF n° 

060.834.951-80; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 
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diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Exitosa a constrição, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora a ser cumprido no endereço da(s) 

parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores do item I e 

inexistindo veículos automotores (III), fica desde logo deferida o pedido de 

acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo 

passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, item 2.16.4), devendo a 

(o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de 

cor marrom (CNGC, item 2.3.21).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 8207-10.2016.811.0013

 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: FLAVIO HENRIQUE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na 

forma do art. 487, inciso I, do NCPC.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, ficando as verbas de sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/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.

 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:

 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 de direito em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49846 Nr: 53-04.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que de direito em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37240 Nr: 4666-18.2006.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderlina Áurea de Vasconcelos

 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.: 60186 Nr: 528-32.2011.811.0013

 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: Antonia Ferreira Carnauba

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar. Prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 2424-42.2013.811.0013

 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: Itau Seguros de Auto e Residencial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Amilto 

Severino de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:OAB-SP 273.843

 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 aos Cálculos apresentada pela parte requerida, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 1800-27.2012.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Eremita da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 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.: 49128 Nr: 5616-22.2009.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Theodoro de Albuquerque, Manoela Duran de 
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Albuquerque

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

abrimos vistas para a parte autora se manifestar.Prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 3608-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Claudino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

abrimos vistas para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85991 Nr: 3618-77.2013.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, 

PROTESTO E REGISTRO CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:19476/0

 Certifico para os fins de direito que, conforme liberação dos valores às 

fls.83, abro vista a parte requerida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 75-77.1987.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GILBERTO ALVES, LAURA DE 

OLIVEIRA ALVES

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

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 75-77.1987.811.0013

Código nº 1851

Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls. 193/194, uma vez que a consulta aos 

Sistemas Renajud e Infojud já fora realizada às fls. 181/186, sendo que foi 

feita restrição em um veículo dos executados (fl. 183), além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação aos 

executados no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 1º de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47309 Nr: 4003-98.2008.811.0013

 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: Valdir de Arruda

 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:

 Autos do processo nº. 4003-98.2008.811.0013

Cód. nº. 47309

Vistos.

Atenda-se conforme requerido à fl. 132, expedindo ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 01 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101326 Nr: 2665-45.2015.811.0013

 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: Maria Geni Oliveira, EROZOLDO VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN HENRIQUE DIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Autos: 2665-45.2015.811.0013 – Código: 101326.

Autora: Maria Geni Oliveira.

Autor: Erozoldo Vicente de Oliveira.

Réu: Luan Henrique Divino.

Data e horário: quarta-feira, 01 de março de 2017, 16h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

Defensor Público: Ricardo Morari Pereira.

Autora: Maria Geni Oliveira.

Advogada: Fabiana Barbieri Carneiro.

Réu: Luan Henrique Divino.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Em termos apartados foi procedida à coleta 

do depoimento pessoal da parte autora, bem como das testemunhas 

arroladas. Os termos de declaração das partes e testemunhas foram 

produzidos por meio de gravação audiovisual, nos arts. 188 e 210 do 

NCPC, arts. 405, § 2º, e 475 do CPP, bem como dos provimentos 

71/2008-GAB/CGJ e 12/2011-CGJ, com ciência prévia das partes e seus 

advogados, visando à reprodução mais fidedigna possível e maior 

celeridade na colheita de provas. As partes e seus advogados saem 

advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais às pessoas estranhas ao processo. Dada a palavra ao 

Defensor Público, este se manifestou nos seguintes termos: “MM. Juiz, 

requeiro a desistência da inquirição da testemunha Edivan Santiago 

Francisco. Pede deferimento”.

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do item 2.20.1.1 da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 2.20.1 e 2.20.3 

da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo 

com o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da 
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CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas.

b) DEFIRO o pedido vertido pela Defensoria Pública e, consequentemente, 

HOMOLOGO a desistência na inquirição da testemunha Edivan Santiago 

Francisco arrolada pelos autores.

c) Tendo em vista que o autor Erozoldo Vicente de Oliveira veio à óbito, 

SUSPENDO o curso da marcha processual pelo período de 6 (seis) meses, 

nos termos do art. 313, §2º, inciso II, do NCPC, a fim de que os herdeiros 

do requerente habilitem-se nos autos.

d) Ao término do prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem em 15 dias.

e) Saem os presentes intimados.

f) Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Ricardo Morari Pereira Maria Geni Oliveira

 Defensor Público Autora

Luan Henrique Divino Fabiana Barbieri Carneiro

 Réu Advogada

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 2665-45.2015.811.0013 – Código: 101326.

Autor (a, s): Maria Geni Oliveira.

Autor (a, s): Erozoldo Vicente de Oliveira.

Réu (é, s): Luan Henrique Divino.

Data e horário: quarta-feira, 01 de março de 2017, 16h00min.

Nome e qualificação da testemunha: Renato Pereira de Souza, CPF: 

009.752.691-60, RG: 18.618.430, SSP/MT, Filiação: Jose de Souza e 

Rosalina Aparecida Pereira de Souza, data de nascimento: 11/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, convivente, motorista, Endereço: Rua 

Olegário Batista de Queiróz, 247, Bairro: Jd-união, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT.

Nesta data, compareceu a testemunha supra, a qual foi cientificada a dizer 

e não omitir a verdade, sob pena de incorrer em responsabilização penal 

por crime de falso testemunho (art. 342 do CP e art. 458 do NCPC). A 

coleta do depoimento da testemunha foi realizada mediante gravação 

audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Ricardo Morari Pereira Maria Geni Oliveira

 Defensor Público Autora

Luan Henrique Divino Fabiana Barbieri Carneiro

 Réu Advogada

 Renato Pereira de Souza

Testemunha

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 2665-45.2015.811.0013 – Código: 101326.

Autor (a, s): Maria Geni Oliveira.

Autor (a, s): Erozoldo Vicente de Oliveira.

Réu (é, s): Luan Henrique Divino.

Data e horário: quarta-feira, 01 de março de 2017, 16h00min.

Nome e qualificação da testemunha: Lucivânia Pereira dos Santos, CPF: 

049.143.271-20, RG: 24.433.26-8, brasileiro(a), convivente, Endereço: Av. 

Otacílio José Santana, 301, Bairro: Santa Cruz, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT.

Nesta data, compareceu a testemunha supra, a qual foi cientificada a dizer 

e não omitir a verdade, sob pena de incorrer em responsabilização penal 

por crime de falso testemunho (art. 342 do CP e art. 458 do NCPC). A 

coleta do depoimento da testemunha foi realizada mediante gravação 

audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Ricardo Morari Pereira Maria Geni Oliveira

 Defensor Público Autora

Luan Henrique Divino Fabiana Barbieri Carneiro

 Réu Advogada

 Lucivânia Pereira dos Santos

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100653 Nr: 2434-18.2015.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVM, GKFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Autos: 2434-18.2015.811.0013 – Código: 100653.

Criança/adolescente (s): Greici Keli Fernandes Silva.

Réu (é, s): Adelson Fernandes Silva.

Data e horário: quarta-feira, 01 de março de 2017, 14h45min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

Promotor de Justiça: Paulo Alexandre Alba Colucci.

Defensor Público: Ricardo Morari Pereira.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Por ocasião da presente solenidade, a 

representante da autora informou o seu atual telefone: 065-99673-5550.

DELIBERAÇÕES

a) AGUARDE-SE a devolução da carta precatória expedida para a 

Comarca de Comodoro/MT e, na sequencia, dê-se vista dos autos a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público para que se manifestem quanto 

ao prosseguimento do feito.

b) Saem os presentes intimados.

c) Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Paulo Alexandre Alba Colucci

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Ricardo Morari Pereira Greici Keli Fernandes Silva

 Defensor Público Representante legal da autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 2448-07.2012.811.0013

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2448-07.2012.811.0013

Código 80356

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – proposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A contra ROSALINO GONÇALVES FILHO.

Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que a parte ré subscreveu 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e não 
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cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar 

o pagamento da prestação com vencimento em 18/01/2012, dando ensejo 

ao vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada o 

valor total, líquido e certo de R$ 19.640,53 (dezenove mil, seiscentos e 

quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Juntou aos autos notificação extrajudicial realizada nas fls. 20/21 no 

endereço do contrato, pugnando pela concessão liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte ré.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/28.

A liminar foi deferida nas fls. 29/30.

Na fl. 33 o mandado liminar de busca e apreensão foi cumprido.

Citado por edital na fl. 45, a Defensoria Pública foi nomeada curadora 

especial do réu revel [fl. 63], oportunidade em que foi ofertada a 

contestação por negativa geral, arguindo preliminar de nulidade de citação.

Impugnação à contestação nas fls. 72/73.

A decisão de fls. 75/76 acolheu a preliminar de nulidade de citação e 

determinou que a parte autora apresentasse o atual endereço do réu, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

 Após ter esgotados os meios de localização da parte ré, inclusive 

mediante buscas nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, foi 

deferida nova citação por edital do réu.

Nomeada novamente a Defensoria Pública para atuar como curadora 

especial, esta ofertou contestação por negativa geral [fl. 104].

Por sua vez, a parte autora apresentou a impugnação à contestação [fls. 

107/109].

E os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado 

do processo, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ab initio, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei nº 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º No prazo do § 1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

 A petição inicial veio devidamente instruída, corretamente acompanhada 

do instrumento contratual do financiamento celebrado entre as partes, em 

que previu, a título de garantia, a reversão da posse direta sobre o bem 

objeto do contrato de financiamento aperfeiçoado.

Outrossim, a mora está devidamente retratada pela notificação 

extrajudicial levada a efeito em relação à mora contratual da parte ré.

 A contestação por negativa geral não tem o condão de afastar os fatos 

articulados na petição inicial, na medida em que, inocorrente hipótese 

inversão de ônus da prova, incumbia à parte ré demonstrar o pagamento, 

compensação, novação etc, prova eminentemente documental, hábil a 

descaracterizar a crise de inadimplemento ora reconhecida.

 Por conta disso, devem os fatos alegados pela parte autora ser 

reputados verdadeiros, notadamente no que diz respeito ao 

inadimplemento em relação às parcelas estipuladas no contrato.

 Caracterizada a mora contratual e não havendo o pagamento de 

quaisquer das prestações vencidas e vincendas no curso desta lide, 

afigura-se de rigor a procedência da demanda, a fim de que sejam a 

posse direta e a propriedade do bem consolidadas definitivamente em 

favor do credor fiduciário.

Não é demais lembrar que a parte autora logrou êxito em comprovar a 

posse indireta do veículo, assim como a mora e o inadimplemento 

contratual.

 Com efeito, pelo instituto da alienação fiduciária, o credor fiduciário é 

possuidor indireto da coisa, enquanto o devedor fiduciante é possuidor 

direto, estando obrigado a honrar o compromisso assumido.

 Assim, a propriedade é resolúvel, ou seja, ela só se opera em favor do 

devedor fiduciante se liquidar o valor do seu débito. Do contrário, 

rompendo-se o contrato, permanece o credor fiduciário com a propriedade 

do bem alienado.

 Destaco, repise-se, que a defesa da parte ré não teve o condão de 

infirmar o direito da parte autora por ocasião do oferecimento da 

contestação por negativa geral.

 A uma, porque não se verifica as hipóteses ditas alhures ou mesmo a 

demonstração da violação aos termos contratuais, no entanto, por outro 

lado, há descumprimento do pactuado pela parte ré.

 A duas, porque a parte autora trouxe planilha discriminada do débito na 

inicial, não se vislumbrando qualquer irregularidade e tampouco a 

cumulação de encargos ilegais.

 A três, porque o escopo da ação é a retomada do bem e não a cobrança 

do débito.

 Deste modo, tivesse a parte ré interesse em purgar a mora, deveria tê-lo 

feito para discutir, em seguida, o “quantum”, o que não ocorreu.

 Em suma, deve ser observado o pactuado (pacta sunt servanda).

 Por conseguinte, comprovados a posse indireta, o inadimplemento e a 

mora, é de rigor o acolhimento do pedido da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

ação de busca e ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em 

garantia - proposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A contra ROSALINO GONÇALVES FILHO, com resolução 

de mérito, nos termos do Decreto-lei n° 911/69 e do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para o fim de consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor, credor fiduciário.

CONFIRMO definitivamente a liminar deferida às fls. 29/30.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), com base no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências.

 Pontes e Lacerda/MT, 02 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 131539 Nr: 8809-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa, Simone Virginia Castro 

Brazão, Andersen Pacheco de Carvalho, Alex Rodrigues Barbosa, 

Welington de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Denilson Reis de Oeiras - 

OAB:9380-PA, JOICE JERONIMO SILVA - OAB:16046, PEDRO PAULO 

SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Ante o exposto, conheço os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, e denego a pretensão neles deduzida nos termos do art. 382 do 

Código de Processo Penal.Diante do teor da Portaria Conjunta nº. 02/2017 

da Corregedoria Geral de Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça, que 

convoca os juizes criminais que compõem o Polo II para a realização de 

inspeção judicial nos processos que figuram réus presos, nos dias 22 a 

24 de março de 2017, redesigno o ato para o dia 19 de abril de 2017, às 

13h00min.Cumpra-se na forma da decisão de ref.27.INTIME-SE. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 126950 Nr: 6705-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syrlei Agostinho Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Magno Borges Nunes 

Couto - OAB:158-993 MG

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 243 de 367



 Vistos etc.

I. Designo audiência para a oitiva deprecada, para 21/3/2017, às 17h15. 

(MT).

 II. Intime-se a testemunha/acusado para que seja ouvida (o) na data 

designada, devendo constar no mandado a data, hora e o local da 

audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se patrono do acusado por Diário Eletrônico.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70586 Nr: 17-08.1986.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Sampaio Vieira, Mirna Sampaio Vieira Pinto, Israel 

Sampaio Vieira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vieira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO, para 

devolução dos autos nº 17-08.1986.811.0014, Protocolo 70586, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55739 Nr: 1389-50.2014.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - 

OAB:11240-MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para especificar as provas que pretende produzir, 

no prazo de 5 (cinco) dias, devendo justificar a pertinência e necessidade.

Após, voltem conclusos para prolação de despacho saneador e 

designação de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 596-24.2008.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA AMARAL

 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:

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 152, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19920 Nr: 1689-56.2007.811.0033

 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 DE OLIVEIRA SOFIATI

 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:

 Visto,

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 910 do CPC.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente apresentar embargos (art. 910 do CPC) e o pagamento do 

crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição de precatório, 

nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou requisição de pequeno 

valor - RPV.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55739 Nr: 1389-50.2014.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - 

OAB:11240-MT

 Autos nº 1389-50.2014.811.0033 – Cód. 55739VistosSendo o requerido, 

à data do fato, prefeito do Município de Nova Maringá, plenamente possível 

a aplicação da LIA aos agentes políticos, ante a inexistência de vedação 

constitucional sobre a referida aplicação, motivo pelo qual deve ser 

rejeitada a preliminar.Com efeito, rejeito a presente preliminar.Declaro o 

feito por saneado, nos termos do artigo 357, do Código de Processo 

Civil.De outra banda, defiro a produção de prova testemunhal, consoante 

requerimento formulado à fl. 837, bem como o depoimento pessoal das 

partes, devendo estas serem advertidas que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, 

se recusem a depor, por inteligência do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __/__/____, às __:__ horas (horário de Mato Grosso), cujo rol 

deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, §4º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão, devendo o cartório atentar-se 

para o rol de testemunhas apresentado à fl. 837, cujas orientações para 

intimação constam na fl. 18.Intimem-se as partes, bem como as 

testemunhas tempestivamente arroladas.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive deprecando-se.Às providências.São José do Rio 

Claro – MT, 03 de outubro de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53606 Nr: 3129-77.2013.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO IZIDORO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos para 

reconhecer o excesso de execução no montante encontrado na planilha 
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elaborada pelo embargante nestes autos, que ora HOMOLOGO. Condeno 

o embargado ao pagamento da custas e honorários advocatícios da parte 

adversa, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todavia, 

considerando que o embargado é beneficiário da gratuidade da justiça, 

resta suspensa a exigibilidade do pagamento dessas verbas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado desta sentença, 

expeça-se o necessário para requisição do pagamento pelo órgão 

competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55739 Nr: 1389-50.2014.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - 

OAB:11240-MT

 Visto,

Para oitiva das partes e testemunhas arroladas, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 22/03/2017, às 15:00 horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 3303-67.2005.811.0033

 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: ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARXIMANDRO PERIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621

 De outro norte, verifico que, na maioria dos casos, a multa, quando não 

fixada uma quantidade de dias limite, alcança valores superiores ao 

proveito econômico pretendido em Juízo, sendo mais vantajoso ao autor 

que o requerido descumpra a medida ou a retarde o maior tempo possível, 

alterando visivelmente o motivo pelo qual a multa foi cominada, ou seja, o 

meio coercitivo para cumprimento de determinada decisão está se 

tornando secundário, ao passo que se busca com essa inversão o 

proveito econômico.A astreintes é uma medida de coação, visando forçar 

a satisfação da prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea 

pelo devedor.Entende-se, portanto, que a cominação de multa, in casu, foi 

instituída para convencer o devedor a cumprir sua obrigação em tempo 

razoável. Deve ela incidir na hipótese de incumprimento injustificado, 

estando o devedor com pouca ou nenhuma intenção, na adimplência de 

sua obrigação, tornando-se questão de honra, visando a efetividade 

processual, a incidência da multa, que tem como escopo vencer a 

obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir a 

partir da ciência da obrigação e de sua recalcitrância.Entendo incabível a 

aplicação da astreintes ao presente caso, pois não foi demonstrado o 

cumprimento injustificado da obrigação, devendo tal meio coercitivo 

subsistir a partir do cumprimento injustificado, até porque se presume a 

boa-fé e, hipoteticamente, se arbitro multa antes do descumprimento de 

determinada obrigação estou presumindo a má-fé da parte, eis que 

antevejo o não cumprimento da determinação judicial. Reafirmo, ainda, que 

não houve a prova do descumprimento do acordo, motivo pelo qual se 

torna inviável o pedido de dedução dos valores das duas últimas 

parcelas.Logo, indefiro o pedido formulado e determino a intimação das 

partes para cumprimento da decisão proferida à fl. 204. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26749 Nr: 621-66.2010.811.0033

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSE ELY, DARCI JOÃO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MANPRIM DA SILVA - 

OAB:13076/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:34.019/PR, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Deixo, assim, de declarar a nulidade do laudo apresentado, eis que 

considerando o lapso temporal da prova produzida (2010) e ao presente 

momento (2017) não mais existe o objeto para a pretendida perícia – 

plantação de arroz – sendo que a prova, se ainda desejarem, deverá 

ocorrer de forma indireta, isto é, sobre o laudo aqui apresentado e com a 

presença de outro perito nomeado por este juízo para a realização dos 

trabalhos, garantindo aos requeridos, a apresentação de assistente 

técnico, bem como formulação de quesitos, conforme assegurado pelo 

CPC.Destarte, rejeito a presente preliminar.Sobre a ilegitimidade passiva 

formulada pelos requeridos, faculto à autora se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias e, em razão disso, deixo para analisar tal preliminar quando 

da prolação da sentença.Declaro o feito por saneado, nos termos do 

artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo como ponto controvertido: a) 

a demonstração da qualidade do arroz cultivado, pelos requeridos.Sem 

prejuízos, intimem-se ambas as partes para especificarem se ainda 

pretendem produzir provas e quais delas pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando, ainda, a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento, consoante inteligência do artigo 370 do Código de Processo 

Civil.Após, conclusos para deliberações.São José do Rio Claro – MT, 24 

de fevereiro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 2314-12.2015.811.0033

 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: RICARDO DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARGIULO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 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.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22900 Nr: 143-92.2009.811.0033

 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: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, LUCIMAR 

SANTOS MAGGI SCHEFFER, ERAI MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA 

BORTOLI, KLEVERSON SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11.746, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6.288-A OAB/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, Thiago 

Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Autos nº 143-92.2009.811.0033 – Cód. 22900

Vistos.

Intime-se o perito, para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os 

quesitos adicionais formulados pela requerente às fls. 397/402.

Sem prejuízos, determino, ainda, que o senhor perito, a par do já exposto, 

apresente os prejuízos efetivamente comprovados, em razão de eventual 
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constituição de servidão.

 Após, as partes para se manifestarem sobre eventuais esclarecimentos 

do perito.

A seguir, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50364 Nr: 2180-87.2012.811.0033

 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: JOÃO NEVIO LORENZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE SOUZA 

TRINDADE - OAB:7.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT

 PROCESSO N: 2180-87.2012.811.0033 (50364)

Visto.

 1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por JOÃO NÉVIO 

LORENZONE em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA E ZAID ARBID, todos 

qualificados nos autos. A sentença publicada julgou o pedido inicial 

procedente a fim de reintegrar o autor na posse das áreas matriculadas 

sob n.º 857 e 2769 e, consequentemente, determinou a expedição de 

mandado reintegratório.

Inconformado, requerido Zaid Arbid interpôs recurso de apelação (fl. 

579/585).

Mandado de reintegração do autor na posse da área descrita na inicial às 

fl. 599.

Aportou aos autos decisão publicada no agravo regimental cível n.º 

1003868-30.2016.8.11.0000 interposto pelo requerido/agravante Zaid 

Arbid, oportunidade que o relator Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação (fl. 623).

Por essa razão, em atenção ao conteúdo da decisão acima mencionada, 

decido pela suspensão do cumprimento da sentença publicada neste 

processo e, no caso, como o autor/agravado JOÃO NÉVIO LORENZONI já 

foi reintegrado na posse do bem, conforme certidão de fl. 599, determino o 

retorno do demandado/agravante ZAID ARBID aos imóveis matriculados 

sob n.º 857 e 2769, objetos desta ação, até o julgamento final recurso de 

agravo regimental n.º 1003868-30.2016.8.11.0000.

2. Na sequência, determino o cumprimento da decisão de fl. 622.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 06 de março de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69735 Nr: 979-84.2017.811.0033

 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: NILCEIA MORAIS EUGENIO ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): vanda da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, JULGO EXTINTO O PRESENTE MANDAMUS SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Ausente de custas processuais como autoriza o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.São José do Rio Claro – MT, 07 de março de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69721 Nr: 969-40.2017.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORADINI LASTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que para cumprimento do mandado de busca e apreensão e 

citação da parte requerida, deverá o requerente efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais, 

valor este referente a distância de 160 Km (de ida e volta) até o endereço 

da requerida,, sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme Portaria nº 

035/2013-DF. Informo que o valor mencionado deverá ser depositado na 

conta corrente indicada abaixo e posteriormente juntado o comprovante 

original do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do item 

3.3.7.2 da CNGC:

Conta corrente nº 10.778-6

Agência 3628-5 Banco do Brasil S/A

Titular: D. S. Oficiais de Justiça

Identificador do depósito: 69721

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69721 Nr: 969-40.2017.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORADINI LASTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora na inicial, mediante 

compromisso de não o retirar do território deste juízo, sem autorização.

Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias requerer a 

purgação da mora pagando a integralidade das prestações em atraso mais 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual lhe será restituído o bem.

Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo tendo 

purgado a mora caso entenda ter havido pagamento a maior do que lhe 

impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 911/69, art. 

3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de 

agosto de 2004).

Anoto, desde já, que os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 

4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a partir da citação e não da 

execução da liminar, posto que a interpretação de tais dispositivos legais 

deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e 

LV, da Constituição Federal, bem como em consonância com os arts. 213 

e 214 do CPC.

Com efeito, é a citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta 

demanda, a fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 

213). Além disso, para a validade do processo é indispensável a citação 

inicial do réu (CPC, art. 214), tudo isso sob pena de restarem violados os 

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Segundo decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 

1.418.593-MS), a Lei n.º 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais 

faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais 

permite que ele pague somente as prestações vencidas. Para que o 

devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas 

(mais os encargos), no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

Desta forma, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária.

Finalmente, determino para resguardar minimamente o devido processo 
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legal que se o credor fiduciário, nos moldes do art. 3º, §1º (de duvidosa 

constitucionalidade), optar pela VENDA ANTECIPADA do bem, deverá 

requerê-lo ao juízo, depois de decorrido o prazo de cinco dias da 

execução da liminar com citação, sob pena de nulidade por ofensa aos 

incisos LIV e LV do art. 5º da CF.

Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3305 Nr: 317-82.2001.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR DE OLIVEIRA, LUCIANO DE 

OLIVEIRA, MARCIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA SANCHES SILVA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA - OAB:5354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 317-82.2001.811.0033 – Cód. 3305

Vistos.

Ante o prosseguimento dos embargos de terceiro apenso, determino a 

suspensão de todos os outros feitos apensos a ele até o seu julgamento, 

certificando-se o necessário, em todos os autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3687 Nr: 562-93.2001.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR DE OLIVEIRA, LUCIANO DE OLIVEIRA, 

MARCIANO DE OLIVEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 

6.110-A, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354

 Autos nº 562-93.2001.811.0033 – Cód. 3687

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelos embargantes às fls. 139/140, para o fim 

de determinar que a serventia certifique o que adiante segue:

1. As folhas faltantes, consoante certificado à fl. 138, correspondem a 

petição ou documentos?

2. Tais folhas dizem respeito a documentos e/ou petições dos 

embargantes ou do embargado?

3. Especifique sob a responsabilidade de quem estavam os autos antes e 

depois das folhas faltantes, nomeando as possíveis cargas e retirada dos 

autos para fora do cartório.

4. Apresente quaisquer informações que contribua para a resolução 

dessa questão.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3173 Nr: 220-82.2001.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR DE OLIVEIRA, LUCIANO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA SANCHES SILVA - 

OAB:5948-B, WELLINGTON SILVA - OAB:5354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT

 Autos nº 220-82.2001.811.0033 – Cód. 3173

Vistos.

Considerando o transcurso do prazo entre o ajuizamento da presente 

medida cautelar – 2001 – e a atual conjuntura – 2017.

Considerando que as medidas cautelares visão prevenir, conservar, 

defender ou assegurar a eficácia de um direito, isto porque é um ato de 

precaução ou prevenção, onde o juiz pode autorizar quando for manifesta 

a gravidade, for claramente comprovado um risco de lesão de qualquer 

natureza, ou na hipótese de ser demonstrada a existência de motivo justo 

amparado legalmente.

Especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência delas sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3227 Nr: 273-63.2001.811.0033

 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: ADM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA PASINI - OAB:5.033/ 

MT, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - OAB:3.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A 

DECIDIR:Quanto à preliminar ventilada pelo requerido verifico que esta se 

confunde com o mérito da presente demanda e, em razão disso, será 

apreciada em momento oportuno.Declaro o feito por saneado, nos termos 

do artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação da posse ou propriedade dos bens que 

foram constritos, pelo embargante, eis que, segundo o artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito.Sem prejuízos, intimem-se ambas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 

(dez) dias, justificando, ainda, a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento, consoante inteligência do artigo 370 do Código de Processo 

Civil.Após, voltem conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 24 de 

fevereiro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52731 Nr: 2113-88.2013.811.0033

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIETE FATIMA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A/MT

 Posto isto, em razão da perda superveniente do objeto JULGO EXTINTA a 

presente exceção de incompetência, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, posto 

que a autora é carecedor da falta de interesse de agir.Transitada em 

julgado, arquivem-se com anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 305-05.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos.

Sobre petição de executado de fls. 275/284 e documentos de fls. 285/301, 

manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64715 Nr: 1506-70.2016.811.0033

 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: R.F. FURIO & CIA LTDA, MARIA VANDA FAVERO 

FURIO, CARLA FAVERO FURIO, ANTONIO CARLOS FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)No caso em apreço, o autor alega abusividades e 

ilegalidades na transação bancária. O pedido liminar não comporta 

deferimento, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da tutela. 

Explico.Sobre o fumus boni iuris, entendo que o feito ainda está prematuro 

e que os documentos trazidos pelos autores não são capazes de afirmar 

o narrado na inicial. Penso que para solução do litígio, será necessário, no 

mínimo, uma perícia contábil, a fim de verificar as supostas irregularidades 

nos contratos bancários.Da mesma forma o periculum in mora também não 

se subsiste, uma vez que não há nos autos qualquer indício substancial 

de prejuízos pelo autor quanto a não concessão da tutela provisória. A 

justificativa para o perigo do dano irreparável também não deve prosperar 

uma vez que não demonstrado cabalmente a situação periclitante do autor, 

no sentido de que deixará de atender a outras necessidades vitais, para 

adimplir a dívida em apreço. Assim, torna-se impossível a concessão da 

tutela de urgência pretendida, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado.Designo audiência de conciliação para o dia 19 de abril de 2017, 

às 14:00 horas, a ser realizada pelo conciliador.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam a audiência, sob pena de 

incorrer nas sanções legais.Se não houver acordo, o prazo para o 

oferecimento da contestação começa a correr a partir da realização da 

última audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC).Por fim, nos termos 

do art. 55 do NCPC, determino o apensamento destes autos ao de cód. 

66899 por se tratarem de ações conexas.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 696-66.2014.811.0033

 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: EDENARDO EIKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCEBIDE ZANELA, ARI HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 (...) Considerando os documentos apresentados pela parte autora em sua 

manifestação acerca dos honorários, bem como levando-se em 

consideração que o valor aparenta ser excessivo se comparado com o 

praticado em causas da mesma natureza, entendo que o valor deve ser 

reduzido.Nesse sentido:AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - PROVA 

PERICIAL -HONORÁRIOS - VALOR EXCESSIVO SE COMPARADO COM O 

PRATICADO EM CAUSAS DA MESMA NATUREZA E DESPROPORCIONAL 

COM O TRABALHO REALIZADO - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR A REDUÇÃO E SE 

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. Para o arbitramento dos 

honorários do perito deve ser levada em consideração a complexidade da 

causa e a dificuldade do serviço, bem como a proporcionalidade com a 

média dos valores do trabalho praticados no mercado. (AI 14134/2006, 

DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/04/2006, Publicado no DJE 04/05/2006).Assim, reduzo o valor dos 

honorários periciais apresentados em 50% (cinquenta por cento), 

devendo o perito e as partes ser intimadas da presente decisão, bem 

como o expert manifestar-se sobre a concordância.Havendo 

concordância, proceda o autor no recolhimento do valor apresentado pelo 

profissional, no prazo de 05 (cinco) dias.Havendo discordância do perito 

acerca dos honorários periciais ora fixados, desde já em substituição 

nomeio como perito o Sr. Daniel Vilmar Bess, Engenheiro Agrônomo, 

devidamente cadastrado junto à CGJ, conforme ficha cadastral em anexo, 

devendo ser intimado da nomeação para conhecimento e realização dos 

trabalhos com apresentação do relatório final no prazo de 30 (trinta) 

dias.Intime-se o profissional nomeado para que, aceitando o encargo, 

apresente proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

intime-se o autor para que efetue o recolhimento do valor apresentado 

pelo profissional, no prazo de 05 (cinco) dias.Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 

15 (quinze) dias, na forma do artigo 477, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 2605-75.2016.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SLOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A.BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21100 Nr: 941-87.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA NARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos.

Wilson de Souza Nardini foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do delito previsto no art. 163, Parágrafo único, II, do 

Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 15/7/2011 (fl. 78).

Em audiência realizada às fls. 130, foi oferecida a suspensão condicional 

do processo ao denunciado, cujas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 159, foi certificado o cumprimento de todas as condições impostas ao 

acusado, e, às fls. 163/165, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu, com o consequente arquivamento do feito.

Relatei. Decido.

Analisando os termos da suspensão condicional do processo, proposta 

ao denunciado, bem como a certidão de fl. 159, observa-se que, 

realmente, ele cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, o que 

impõe na extinção de sua punibilidade, conforme manifestação Ministerial 

retro.

Isto posto, diante da expiração do período de prova sem qualquer 

revogação, ACOLHO a Promoção Ministerial, para, nos termos do art. 89, § 

5º, da Lei 9.099/95, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado, 

Wilson de Souza Nardini, devidamente qualificado nos autos, em relação 

aos fatos que lhe foram imputados neste feito.

P. R. Intime-se, observando-se quanto à desnecessidade de intimação 

pessoal do denunciado, bastando que o seja através do defensor público.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o processo, com as devidas baixas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20738 Nr: 594-54.2008.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROSA DA ROCHA

 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 para 

reconhecer o excesso de execução na diferença do montante entre a 

planilha ora elaborada e aquela apresentada inicialmente pelo impugnado 

(R$ 23.442,87). Condeno o impugnado ao pagamento dos honorários 

advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Todavia, considerando que o impugnado é beneficiário 

da gratuidade da justiça, resta suspensa a exigibilidade do pagamento 

dessas verbas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito 

em julgado desta sentença, expeça-se o necessário para requisição do 

pagamento pelo órgão competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16842 Nr: 56-10.2007.811.0033

 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 APARECIDA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para 

reconhecer o excesso de execução na diferença do montante entre a 

planilha apresentada inicialmente pela impugnada e os cálculos por ela 

elaborados às fls. 171/vº (R$ 3.556,31). Outrossim, homologo os aludidos 

cálculos de fls. 171/vº, que deverão doravante orientar a presente 

execução. Face à sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado nesta fase processual.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado desta sentença, 

expeça-se o necessário para requisição do pagamento pelo órgão 

competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52995 Nr: 2414-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 No ano de 2016, o Excelentíssimo Senhor presidente do Brasil, por meio 

do decreto n.º 8.940, editou regras para a concessão da benesse. Dentre 

outras regras, o decreto estipulou que: 1) O indulto será concedido às 

pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de 

liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que 

tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas 

neste Decreto (art. 1.º). 2) Trouxe ainda que nos crimes praticados sem 

grave ameaça ou violência à pessoa, o indulto será concedido quando a 

pena privativa de liberdade não for superior a doze anos, desde que, 

tenha sido cumprido: I - um quarto da pena, se não reincidentes, ou um 

terço, se reincidentes; ou II - um sexto da pena, se não reincidentes, ou 

um quarto, se reincidentes, nas hipóteses do § 1º, do art. 1º. (art. 3.º). 3) 

Além disso, estabeleceu que a declaração do indulto prevista no Decreto 

fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar de 

natureza grave, nos doze meses anteriores à publicação do Decreto (art. 

9.º). Conforme se colhe dos autos, o reeducando não foi condenado à 

pena privativa de liberdade superior a 12 (doze), anos; cumpriu até o 

presente momento mais de metade da pena e não incidiu em falta grave 

nos últimos doze meses, obedecendo, portanto, os requisitos do decreto 

presidencial 8.940/2016. Pelo exposto, em consonância com o Ministério 

Público, DEFIRO o pedido 190/191 e julgo extinta a punibilidade do 

reeducando, nos termos do art. 107, II, do Código Penal. P.R.I.C Após, com 

as baixas e anotações devidas, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 2477-31.2011.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALAMINO CACERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, em pese os presentes embargos 

terem sido distribuídos em 14/12/2011, até o momento não foram 

recebidos.

No entanto, vislumbro que às fls. 106/107 foi comunicada a renúncia do 

mandato dos procuradores do embargante, não tendo sido juntado aos 

autos a competente procuração das causídicas signatárias das petições 

de fls. 122 e 126/128.

Assim, determino a intimação do Embargante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a competente procuração, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, em analogia ao artigo 321 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58007 Nr: 124-76.2015.811.0033

 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: ADEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENILDA DA SILVA CAUDAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 Vistos.

 Considerando que inexistem preliminares ou questões outras pendentes, 

mormente porque a ação semelhante ajuizada pela requerida na primeira 

vara desta comarca já foi extinta sem resolução de mérito, declaro o feito 

saneado.

Como ponto controvertido, fixo a existência de bens móveis ou imóveis 

passíveis de partilha.

Intimem-se as partes para que especifiquem, no prazo de quinze dias, as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Caso pugnem pela produção de prova oral, defiro-a desde já, designando 

o dia 02 de maio de 2017, às 13h30.

Caso os litigantes requeiram o depoimento pessoal da parte contrária, 

estas deverão ser intimadas pessoalmente.

Quanto à intimação das testemunhas à audiência, as partes deverão 

atentar ao que dispõe o art. 455 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 628-29.2008.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANY RIBEIRO MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto à provocação da parte interessada. Não sendo o 

caso, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 167-57.2008.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTALÍCIA MARIA RIBEIRO

 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:

 Vistos.

Certifique-se quanto à eventual provocação da parte interessada. Não 

sendo o caso, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 546-32.2007.811.0033

 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: DENCIO NUNES GADEA

 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:

 Vistos.

Considerando que o E. STJ não conheceu do agravo em recurso especial 

interposto pela parte autora, conforme Acórdão ora encartado aos autos, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52486 Nr: 1792-53.2013.811.0033

 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: LBS, VTLDS, MDLA, MJLDS, VTLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário movida por Maria de Lurdes Alves e 

outros, tendo em vista o falecimento de Valter Teixeira Lima.

 A inicial foi recebida às fls. 32/vº, sendo a herdeira Maria de Lurdes 

Alves nomeada como inventariante.

 Às fls. 34/35 aportou aos autos petição da inventariante requerendo a 

autorização judicial para a adjudicação um dos bens do espólio, a fim de 

regularizar os tributos necessários para finalização do inventário.

Determinada a anuência dos demais herdeiros, estes se manifestaram à fl. 

60 por meio do advogado por eles constituído.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que os herdeiros do falecido, maiores e capazes, 

manifestaram anuência, através do douto advogado por eles constituído 

(fls. 13/17), acerca da alienação do bem, não vislumbro óbice à 

autorização do pleito, até porque o pedido tem por finalidade a quitação 

dos tributos relativos ao espólio.

Atente-se a inventariante, no entanto, que deverá demonstrar nos autos 

tanto a alienação do bem, pelo valor correspondente ao de mercado, 

quanto a destinação dos valores auferidos (quitação dos tributos); bem 

como que eventual saldo remanescente deverá ser depositado na conta 

de depósitos judiciais até sentença final.

Portanto, AUTORIZO, por Alvará Judicial, a alienação antecipada do 

veículo descrito na petição de fls. 34/35, qual seja, uma GM/S10 2.8 D 4x4, 

placa CQO-9293, com a finalidade específica de quitação de tributos 

referentes ao espólio, mediante comprovação nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53743 Nr: 3314-18.2013.811.0033

 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: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar c/c 

perdas e danos por Natanael Casavechia em desfavor de Claudir 

Bernardi, ambos qualificados nos autos.

 Nos autos em apenso foi retificado o valor da causa, sendo a parte 

autora intimada tanto por meio de advogado para efetuar o recolhimento 

remanescente das custas, sob pena extinção do processo, mas não o 

fez.

Vieram-me os autos conclusos.

 Relatei.

 Decido.

Dispõe expressamente o art. 290 do NCPC que será cancelada a 

distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso.

 O referido dispositivo tem como finalidade regulamentar o cancelamento 

da distribuição que terá lugar como consequência lógica da sentença de 

extinção por abandono.

Abandono, este, que se dá em razão de a parte autora não ter promovido 

a diligência que lhe competia, tendo o feito permanecido paralisado em 

virtude da inércia da parte em efetuar o recolhimento das custas, ou de 

comprovar nos autos a sua realização.

 Isto posto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 485, III c/c o 

art. 290, ambos do NCPC.

 P. R. I.

Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 596-48.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MARIA CHAVES

 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:

 Vistos.

Considerando que o INSS demonstrou ter efetuado o pagamento 

administrativo do benefício desde 1º/8/2015, rejeito o pedido de inclusão 

das parcelas posteriores a essa data. Via de consequência, HOMOLOGO 

os cálculos elaborados às fls. 131, cujos valores, inclusive, contaram com 

a concordância do executado.

Expeça-se o necessário para requisição do pagamento dos valores em 

questão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16826 Nr: 32-79.2007.811.0033

 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: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de qualquer outra providência, retifiquem-se o registro e capa dos 

autos, visto que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença.

Dispõe o art. 85, § 7º, do NCPC, que "não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição 

de precatório, desde que não tenha sido impugnada". Por tal razão, e 

considerando que a jurisprudência majoritária dos nossos Tribunais admite 

o arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, nas 

execuções não impugnadas, apenas nas hipóteses em que os valores 

exequendos são de pequena monta e pagos por RPV, já que tão somente 

nessa hipótese seria viável o cumprimento espontâneo da sentença pelo 

devedor (não se aplicando a restrição contida no art. 1º-D da Lei 

9.494/1997), INDEFIRO o pedido do autor nesse ponto.

Nos termos do artigo 535 do NCPC, intime-se o INSS para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se quanto ao oferecimento da peça e, caso 

negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do órgão competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 2762-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDB, RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante dos documentos juntados, diga a parte requerente no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52321 Nr: 1592-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BELTRAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O executado já foi citado, pois compareceu espontaneamente aos autos 

quando entabulou o acordo de fls. 29/30 com o exequente. Por tal razão, 

não haveria que se falar em arresto online, mas em penhora.

 De qualquer forma, como já houve tentativa de bloqueio de valores que 

não surtiu efeito, conforme extratos de fls. 42/43, entendo que a repetição 

do ato só deve se dar quando a parte interessada demonstrar a 

ocorrência de algum fato novo, que possa ensejar a possibilidade de 

sucesso nessa nova tentativa, não devendo ser deferida indistintamente, 

pois, do contrário, o juízo poderia ser obrigado a tentar 'ad eternum' a 

mesma diligência, que já se mostrou infrutífera, situação que é inviável.

Por tal razão, intime-se novamente a exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a conversão da inicial em ação executiva, nos termos do art. 4º do 

Decreto-lei 911/69.

 Alterem-se o registro e capa dos autos. Após, cite-se o executado para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens 

à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos 

encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto no 

art. 845 do NCPC.

 Conste-se ainda no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista 

pelo art. 915 do NCPC.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, ressalvada 

a hipótese de embargos.

 Cientifiquem-se o executado que, em caso de pagamento integral no 

prazo acima estipulado (três dias), a verba honorária será reduzida pela 

metade.

Desde já, defiro a expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC, 

mediante requerimento, devendo o exequente observar o determino no § 

1º do referido dispositivo legal.

Decorrido o prazo sem pagamento, defiro a penhora na forma requerida 

na petição inicial, devendo ser expedido o necessário.

Conste no mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito exequendo e comprovando o depósito de 30% do valor cobrado, 

acrescido dos honorários advocatícios já fixados, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, 

conforme artigo 916 do NCPC.

Proceda-se na forma prevista no art. 212, §2º, caso haja necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1644-42.2013.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, considerando que a busca e apreensão do bem restou 

frustrada, DEFIRO a conversão da inicial em ação executiva, nos termos 

do art. 4º do Decreto-lei 911/69. Alterem-se o registro e capa dos 

autos.Após, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação integral do 

crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto no art. 845 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15398 Nr: 524-08.2006.811.0033

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ, 

DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS, ANDREZA LOPES, 

SIRLENE MARTINS KRAUSE, HUGO ANTONIO KRAUZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados pelo douto perito judicial, concecendo o 

prazo suplementar solicitado para apresentação do laudo pericial, e 

determinando a intimação da parte autora para recolhimento do valor 
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remanescente dos honorários periciais.

Quanto ao primeiro dos requerimentos, considerando que já expedido 

ofício ao INTERMAT com a finalidade solicitada, aguarde-se o decurso do 

prazo para resposta do órgão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 138-26.2016.811.0033

 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: LEOCIR MARIA FOSCHIERA, PAULO SERGIO 

DORNELLES LENCINA, ÉDIO RIBEIRO DIAS, IMCOL - IMÓVEIS E 

COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECINIO CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718, RUI HEEMANN JUNIOR 

- OAB:15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2017, às 13 horas.

 Intimem-se.

Quanto à intimação das testemunhas à audiência, as partes deverão 

atentar ao que dispõe o art. 455 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29262 Nr: 11-64.2011.811.0033

 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 FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as buscas solicitadas já foram 

efetuadas anteriormente, conforme se nota pelos extratos de fls. 84/86vº. 

Por tal razão, indefiro a repetição do ato.

Portanto, considerando que a carta de citação expedida a pedido do 

exequente retornou com a observação "não procurado", o que não 

necessariamente indica a mudança de endereço, determino a expedição 

de mandado para tentativa de citação do réu nos endereços localizados 

nos autos, em especial aquele constante da aludida carta de citação (fl. 

94). Intime-se o requerente para recolhimento dos valores necessários à 

diligência.

Caso a medida também se mostre infrutífera, e havendo solicitação, defiro 

desde já a citação do requerido por edital, pelo prazo de trinta dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53971 Nr: 3579-20.2013.811.0033

 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: ANA MOREIRA DE FREITAS SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da sentença, intime-se a autora/embargada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1.023, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58599 Nr: 501-47.2015.811.0033

 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: DIRSO CLAIR AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da parte autora para se manifestar quanto a petição 

retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50198 Nr: 2013-70.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sobre os documentos de fls. 214/228, diga a parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55224 Nr: 1566-92.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para, 

nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIAR o acusado Jorge Ferreira da Silva, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do 

Código Penal Brasileiro.O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Nego ao pronunciado o direito de recorrer desta decisão em 

liberdade, pois vislumbro a permanência dos motivos que ensejaram a 

decretação da sua prisão preventiva, a qual continua necessária para a 

garantia da ordem pública face a periculosidade concreta do increpado, 

demonstrada pelo modus operandi do delito.Intimem-se, o acusado, o 

Defensor e o Ministério Público em conformidade com o que preceitua o 

artigo 420 do CPP.Havendo preclusão da presente decisão de pronúncia, 

e, considerando-se ser este Juízo também competente para realização do 

Júri, dê-se vista dos autos às partes para se manifestar nos termos do 

CPP, artigo 422, arrolando testemunhas, juntando documentos ou 

requerendo diligências, fundamentadamente, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54699 Nr: 1335-65.2016.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILMAR GONÇALVES DE SOUZA EPP, GILMAR 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTUÁRIO CHEFE DO POSTO FISCAL 

FREDERICO CAMPOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DE ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) 

dias, intime-se, por diligência do juízo, pessoalmente e via DJe, a parte 

autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 425-04.2017.811.0049

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.E.DOS ANJOS - ME, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO EDSON DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar de arresto com pedido e 

liminar initio litis e inaudita altera parte interposta pelo Atacadão S/A, em 

face de F. E. dos Anjos - ME, todos qualificados na exordial.

Afirma o requerente que realizou a venda de várias mercadorias para o 

estabelecimento comercial requerido, sendo o pagamento das aludidas 

aquisições sido feito através da emissão de dois cheques, conforme 

tabela e cártulas anexadas à inicial.

Requerendo a cautelar de arresto.

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Consoante certidão de fls. 33, verifico que as guias anexadas não 

condizem com as informações prestadas na exordial.

Assim, deixo de receber a inicial e analisar os pedidos ali formulados, 

determinando a intimação do requerente para emendar a inicial para 

proceder a juntada das guias condizentes com os autos, sanando os 

equívocos apresentados pelo distribuidor, contador e partidor.

Por fim, anoto que o endereço da parte requerida informado para a 

citação/intimação não condiz com aqueles contidos nos documentos, 

portanto, determino que a parte autora indique o correto endereço para o 

seguimento normal do feito.

Cumpra-se as determinações, sob pena de seu indeferimento (CPC, artigo 

320, parágrafo único), no prazo de 15 (quinze) dias:

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14169 Nr: 1757-55.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, ALDO FERNANDES GUIMARÃES - OAB:14782-B/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pelo (a) 

Ministério Público às fls. 217, com fundamento no artigo 593, inciso I, do 

Código de Processo Penal, vez que presentes todos os requisitos de 

admissibilidade.

Intimem-se apelante e apelado para apresentação de suas razões no 

prazo legal, nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Após, encaminhem os autos ao E.TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56701 Nr: 2356-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos.

Às fls. 115, o réu postula pela realização de estudo psicológico com a 

vítima, entretanto, tal providência já foi determinada às fls. 75/76, razão 

pela qual o pedido se mostra prejudicado.

Assim, determino à Gestora que intime o Ministério Público e a Defesa para 

que apresentem quesitos a serem respondidos pelo (a) Assistente Social 

e Psicóloga (o) que realizarão o estudo psicossocial, caso queiram, no 

prazo sucessivo de 5 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 2805-34.2016.811.0049

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIULIANO DIAS SOBRINHO, ANA WILMA DOS ANJOS 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO GENESIS 

CALÇADOS E CONFECÇOES, JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, MARIQUEZE 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-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 do inteiro teor da 

certidão de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40849 Nr: 426-62.2012.811.0049

 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: MARCELO BORGUEZAN, MARCIO BORGUEZAN, 

MARCIELLI BORGUEZAN DAVID, MARIDES PIOVESAN, FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFONSO BORGUEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622, SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que no respectivo processo consta documento para 

juntar; bem como solicitação da outra parte, e ainda que existe mais de um 

requerente; bem como não há prazo assinalado para a prática de nenhum 

ato processual próprio, a fim não prejudicar a ampla defesa e o 

contraditório dos processandos, impulsiono os autos para intimação do 

patrono, Dr Mário Sérgio dos Santos F Júnior, para que proceda da 

devolução dos autos em cartório no prazo improrrogável de 480 (quarenta 

e oito) hoiras, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, 

bem como encaminhamento de ofício à OAB Seccional-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23703 Nr: 914-51.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECINA RODRIGUES DOS 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:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 30(trinta) 

dias intime-se, pessoalmente e via Dje, a parte autora/exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 
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extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48229 Nr: 1944-19.2014.811.0049

 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): NATALIA P. R. SILVA ME, IRON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Deferida a penhora "online" está restou-se inexitosa conforme fls. 94/96.

Assim, determino a intimação da parte autora para se manifestar nos 

autos em 5(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44054 Nr: 973-68.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DE AGUIAR COELHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 30(trinta) 

dias, intime-se, pessoalmente e via Dje, a parte autora/exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55838 Nr: 1888-15.2016.811.0049

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que em 05(cinco) dias manifeste-se 

acerca da impugnação de fls. 30/35.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 873-50.2012.811.0049

 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: AUTO POSTO JARDIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA HEVEA S/A, ROBERTO AMARAL 

POSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para em 5(cinco) dias requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55832 Nr: 1882-08.2016.811.0049

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que em 05(cinco) dias manifeste-se 

acerca da impugnação de fls. 28/33.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 984 Nr: 77-16.1999.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Analisados os autos, vislumbro haver sido a infração penal praticada em 

30.01.1999 na cidade de São José do Xingu/MT, pertencente a esta 

comarca de Vila Rica/MT à época dos fatos.

Entretanto, a Lei Complementar n.º 420 de 19 de maio de 2011, transferiu a 

jursidição do município de São José do Xingu/MT para a comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT.

Assim sendo, considerando a regra geral de competência prevista no CPP, 

artigo 70, bem como a posterior alteração de jurisdição acima mencionada, 

acolho o requerimento formulado pelo Defensor Dativo às fls. 84 e declaro 

a incompetência deste juízo de Vila Rica/MT para conhecer e julgar a 

presente ação e determino a remessa dos autos ao juízo da comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT, dando-se baixa na distribuição.

Em razão da atuação profissional do Defensor Dativo, arbitro honorários 

Advocatícios em 1 URH. Expeça-se certidão de honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 775-26.2016.811.0049

 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): LUIZA LUCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208-GO

 Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado em desfavor 

de Luiza Lucia de Souza para apuração da infração penal prevista no 

artigo 50 da lei n° 9.605/98.

Após tentativa de realização de audiência preliminar, não foi possível a 

composição civil dos danos ou o oferecimento de transação penal, razão 

pela qual o Parquet ofereceu denúncia.

Nos termos do artigo 78, caput, da Lei 9.099/95, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 2017, às 13 h e 30 min 

(horário oficial de Mato Grosso).

Juntem-se aos autos as folhas e certidões de antecedentes criminais do 

(a) acusado (a), conforme requerido pelo MP.

Cite-se o (a) denunciado (a) pessoalmente, na forma dos artigos 66 e 68 

da lei de regência, cientificando-o (a) da data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo a ela comparecer acompanhado (a) de advogado e 

trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização.

Intimem-se o (a) ofendido (a) e as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

Às providências.

Primeira Entrância
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Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 36994 Nr: 2211-33.2014.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vistas a parte autora para se manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça juntada à ref: 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1892-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Rafael 

Rezende Rodrigues, CLEITON SILVA DE SOUZA, Izabel Rodrigues Pereira, 

MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 43-798, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:OAB/MT 

19.423-A

 Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberdade provisória de 

RAFAEL REZENDE RODRIGUES, haja vista que os requisitos autorizadores 

da custódia cautelar em desfavor do indiciado permanecem inalterados 

(art. 312 e seguintes do CPP), não havendo qualquer fato novo capaz de 

ensejar sua revogação.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Serve a 

presente decisão como ofício.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 1507-49.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR LIMA DOS SANTOS, Bruno 

Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando o petitório de ref. 26, nomeio como defensor DR. RENAN 

ARAÚJO GOUVEIA MARTINS OAB/MT nº 22053, para proceder com a 

defesa do acusado CLAUDIONOR LIMA DOS SANTOS. Para tanto, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação.

Desde já destaco que os honorários advocatícios serão oportunamente 

fixados a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43104 Nr: 809-43.2016.811.0035

 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): WELINGTON ROSA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludimar Nascimento Canuto 

- OAB:16660

 Vistos etc[...].Com fundamento no art. 33 § 2º do CP, verificada a 

reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa 

de liberdade definitiva dosada em regime FECHADO.Incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritiva de 

direitos (art. 44 do CP), bem como, a suspensão condicional da pena (art. 

77 do CP), devido ao quantum da pena fixada e em razão da 

reincidência.3.DAS DETERMINAÇÕES GERAISEm razão do quantum de 

pena fixado e reincidência do acusado, não concedo o direito do réu de 

recorrer em liberdade. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Determino a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, se tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do 

parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei de Drogas. DECRETO o perdimento e a 

destruição de 01 (uma) balança de precisão, 01(uma) mochila de cor preta 

marca “HP”. Tendo em vista que não foi comprovada a origem lícita da 

quantia de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), decreto a perda destes 

valores e demais bens apreendidos em favor da União, que deverá ser 

revertido diretamente ao FUNAD (art. 63, §1º da Lei 11.343/06). 

Considerando que não foi comprovada a origem lícita dos celulares de 

marca SAMSUNG apreendidos, decreto o perdimento dos aparelhos em 

favor da União a ser revertido em favor da SENAD.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados; 

comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da 

CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena e designação de audiência 

admonitória e efetivem-se as demais formalidades legais e arquive-se o 

presente feito, procedendo-se com as baixas e anotações 

necessárias.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o 

condenado, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da 

CNGCGJ/MT.Expeça-se guia de execução provisória.P.R.I.C.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 618-03.2013.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denize Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilyard de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora para 

intimá-la do teor da Certidão de fl.79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 399-48.2017.811.0035

 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: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ADEMIRSON BATISTA DA SILVA ajuizou demanda em face da empresa OI 

MÓVEL S/A, ambos qualificados.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso em tela, observo que o autor é motorista autônomo e que possui 

seu próprio caminhão, o que, "data venia" autoriza a conclusão de que 

possui condições para pagar as custas e despesas processuais da 

demanda.

 Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher o necessário, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento dos autos.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 
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conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 19945 Nr: 92-64.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVdL, DNVdL, DVdL, DVdL, DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo máximo e 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas manifestar interesse no 

prosseguimento do, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito com base no artigo 267, III do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31357 Nr: 888-50.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celmo Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELMO JACOB, Cpf: 89523660187, Rg: 

12162973, Filiação: Maria Ferreira Jacob e Adair José Jacob, data de 

nascimento: 04/03/1978, brasileiro(a), natural de Sãojosé dos Quatro 

Marcos-MT, convivente, desempregado, Telefone 9988.4700. 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: "Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

CELMO JACOB, por supostamente no dia 30 de junho de 2013, por volta 

das 11h45, ter conduzido em via pública um veículo automotor Uno de cor 

verde, em estado de embriaguez. Consta no Inquérito policial que policiais 

militares receberam denúncias de que CELMO estaria embriagado dirigindo 

veículo automotor, inclusive colidido no muro de sua residência. Não foi 

efetuado teste de alcoolemia, pois o aparelho encontrava-se inoperante.

Despacho: "Vistos etc.Réu não encontrado para a citação pessoal, 

conforme certidão de fl. 47, estando em lugar incerto e não sabido. 

Instado, manifestou-se o douto representante do Ministério Público pela 

citação editalícia (fl. 48), nos termo do art. 361 do CPP. Logo, ante a não 

localização do réu, defiro a cota ministerial retro. Cite-se o réu por edital, 

com prazo de 15 dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Após, dos autos dê-se vistas ao Ministério 

Público.Em seguida, conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Alto 

Taquari-MT, 31 de janeiro de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 09 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 320-68.2012.811.0092

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Vistos etc.

Trata-se de revisional de contrato c/c reintegração de posse e perdas e 

danos, com pedido de tutela antecipada, proposta por Paulo Adalberto 

Bavia, em desfavor de João Brasil Kohrausch, ambos qualificados.

 R. decisão inaugural às fls. 34/35, designando audiência de justificação. 

Audiência de justificação infrutífera.

 R. decisão de fls. 59/64 deferindo a liminar, sendo cumprida, nos termos 

da certidão de fl. 71/73.

Requerido citado à fl. 71, apresentando contestação às fls. 74/80. 

Agregados documentos às fls. 82/86.

Impugnação à contestação às fls. 89/91.

Decisão de fl. 94 saneando o feito.

 Pleito de fl. 95, das partes, pugnando pela desistência da ação.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário. Fundamento e Decido.

O presente feito deve ser extinto no estado em que se encontra.

O art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil assim expressa:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

 VIII – homologar a desistência da ação;

(...)".

Diante do pleito de fl. 95, considerando o seu teor, verifico a regularidade 

do feito no que concerne a sua extinção.

 O requerido manifestou nos autos concordando com a desistência do 

feito (fl. 95).

 Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescente, se houver, conforme disposto no artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil/15.

Honorários advocatícios por conta de cada qual.

 Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição.

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

 Alto Taquari/MT, 17 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 408-38.2014.811.0092

 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: NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito ministerial de fl. 156.

Oficie-se à secretaria de saúde de Alto Taquari/MT, para designar, no 

prazo de 10 dias, médico psiquiátrico para realizar a perícia requerida.
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 Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30616 Nr: 1402-37.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Lopes Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO LOPES DANTAS, Filiação: Eva 

Lopes Dantas e Cicero Araujo Dantas, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia recebida em desfavor de 5(cinco) 

réus, em específico, ALBERTO LOPES DANTAS pelo suposto cometimento 

do crime de "Quadrilha ou Bando" (consumado) e 14(quatorze) infrações 

de Furto em concurso material, sendo 2 tentados e12 consumados, entre 

12 a 14 julho de 2012, os quais seguem: Fato 1 Tentativa de furto contra 

Auto Escola Taquari; Fato 2 Furto consumado contra a loja Multimarcas; 

Fato 3 Furto consumado contra estabelecimento comercial "Fort Campo"; 

Fato 4 Furto consumado contra estabelecimento comercial "Rafa´s Café"; 

Fato 5 Furto consumado contra a Casa Paroquial São José"; Fato 6 Furto 

consumado contra estabelicimento comercial "Borba Gás"; Fato 7 Furto 

consumado contra o escritório daFazenda Paraná; Fato 8 Furto 

consumado contra a Defensoria Pública; Fato 9 Furto consumado conta o 

consultório odontológico da vítima Rafael Rezende da Silva Braga; Fato 10 

Furto consumado conta o estabelecimento comercial "Pink Biju"; Fato 11 

Tentativa de furto contra o estabelecimento comercial "Pontagro"; Fato 12 

Furto consumado contra o estabelecimentocomercial "Cortado Pneus"; 

Fato 13 Furto consumado contra o estabelecimento comercial 

"Supermercado Borba"; Fato 14 Furto consumado contra o 

estabelecimento comercial "Art Print"; Fato 15 Do crime de qudrilha ou 

bando. Assim sendo, foi Denunciado como incurso nos artigos: 155, § 4° 

incisos I, III, e IV do CP e 288 do CP.

Despacho: "Ação penal.Autos n.º 1402-37.2012.811.0092 – Cód. 

30616.Vistos etc.Réu não encontrado para a citação pessoal, conforme 

certidão de p. 407, estando em lugar incerto e não sabido. Instado, 

manifestou-se o douto representante do Ministério Público pela citação 

editalícia (p. 408), nos termo do art. 361 do CPP. Logo, ante a não 

localização do réu, e tendo em vista que até a presente data não houve 

resposta do ofício de fl. 414, tratando-se os autos de feito incluso na meta 

2 do CNJ, defiro a cota ministerial retro. Cite-se o réu por edital, com prazo 

de 15 dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Após, dos autos dê-se vistas ao Ministério 

Público.Em seguida, conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Alto 

Taquari-MT, 31 de janeiro de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 10 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30953 Nr: 453-76.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clérito Fernandes Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÉRITO FERNANDES NUNES, Filiação: 

Clarice Fernandes Nunes e Élio Alves Nunes, data de nascimento: 

07/11/1990, brasileiro(a), natural de Costa Rica-MS, convivente, eletricista, 

Telefone 66-9655.1550. 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: Trata-se de Denúncia recebida em desfavor de 

CLÉRITO FERNANDES NUNES, por supostamente ter ameaçado e agredido 

sua convivente Karine Cardoso Dresch, no dia 13 de maio de 2013, por 

volta das 15h, no ambito familiar, nesta cidade. Consta no procedimento 

investigatório que CLÉRITO ingeriu bebida alcoólica, após breve tempo 

decorrido, proferiu palavras de baixo calão contra a vítima, empurrando-a 

e ameaçando-a, dizendo que iria mata-la caso ela o denunciasse e ele 

fosse preso.Posteriormente, o denunciado teria agredido a vítima com 

tapas e pontapés e por último desferiu um soco em seu nariz produzindo 

lesões. Assim sendo, foi denunciado como incurso nos artigos: 147 e 129, 

§9°, ambos do Código Penal c/c artigo 7°, inciso I e II da Lei n°11.340/06.

Despacho: "Vistos etc.Réu não encontrado para a citação pessoal, 

conforme certidão de p. 96, estando em lugar incerto e não sabido. 

Instado, manifestou-se o douto representante do Ministério Público pela 

citação editalícia (p. 97), nos termo do art. 361 do CPP. Logo, ante a não 

localização do réu, defiro a cota ministerial retro. Cite-se o réu por edital, 

com prazo de 15 dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Após, dos autos dê-se vistas ao Ministério 

Público.Em seguida, conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Alto 

Taquari-MT, 31 de janeiro de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 10 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31188 Nr: 707-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDEON DE SOUZA, Cpf: 00814468101, Rg: 

1.363.729-0, Filiação: Elenir Fátima de Souza Bonifácio, data de 

nascimento: 12/08/1980, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, solteiro(a), 

brigadista, Telefone 64-9962-9173. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia recebida em desfavor de IDEON 

DE SOUZA, por supostamente no dia 06/07/2013, por volta das 19h, ter 

conduzido um veículo Fiat Uno, em estado visível de embriaguez, sem 

carteira nacional de habilitação e ainda colidiu o referido veículo com uma 

motocicleta, causando lesões corporais na condutora Géssica dos Reis 

Fernandes. Consta ainda que teria deixado o local sem prestar o devido 

socorro à vítima. Assim sendo, IDEON foi denunciado como incurso no art. 

303, c/c art. 298, III, c/c art. 306 do CTB.

Despacho: "Vistos etc.Tendo em vista o decurso do prazo do edital de fl. 

53, recebo a denúncia ofertada em desfavor de IDEON DE SOUZA, por 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo 

diploma legal.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, 

consigno que o procedimento será o comum e o rito, o ordinário.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 20 dias, para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.Proceda-se à juntada das 

folhas de antecedentes do indiciado junto ao sistema APOLO. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, bem como ao correspondente 

no âmbito federal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial, com certidão nos respectivos autos (art. 1.453, inciso II, da 

C N G C ) . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 31 de janeiro de 2017.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 10 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36488 Nr: 193-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Martinha Monteiro da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para providenciar os comprovantes de propriedade 

dos objetos faltantes.

Com a juntada sem necessidade de nova conclusão, vistas ao Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 21344 Nr: 154-70.2011.811.0092

 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: FBLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Maia de Assis - 

OAB:6.605-GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito.

 Certifique-se o executado que não ocorrendo o pagamento no prazo de 

15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.

 Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, expeça-se mandado de 

penhora de tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se 

imediatamente o executado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado 

(art. 523, § 3.º, do CPC/15).

Certifique-se o executado que, transcorrido o prazo do artigo 523 do 

Código de Processo Civil (15 dias), inicia-se o prazo de 15 dias para que 

apresente impugnação nos autos, independentemente de penhora ou nova 

intimação.

Na impugnação o executado poderá alegar uma das matérias contidas no 

§ 1.º, do art. 525 do CPC/15.

Na hipótese de ser alegado excesso de execução, deverá o executado 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

 Caso não seja apresentado o referido demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada.

 Conserte-se a capa dos autos e demais registros cartorários alterando o 

tipo de ação para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 23067 Nr: 781-40.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniely Pereira da Costa, Fernando Tiago 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Fernando Tiago Souza e 

Roniely Pereira da Costa, qualificados nos autos, por reconhecer a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, com a diminuição do art. 115, todos do 

Código Penal.Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por 

desnecessárias as intimações da vítima e autora do fato, em consonância 

com os enunciados nº 104 e 105 do FONAJE. ENUNCIADO Nº 105É 

dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

e x t i n g u e m  s u a  p u n i b i l i d a d e .  ( A p r o v a d o  F o n a j e 

Florianópolis/SC)ENUNCIADO Nº 104A intimação da vítima é dispensável 

quando a sentença de extinção da punibilidade se embasar na declaração 

prévia de desinteresse na persecução penal. (Aprovado Fonaje 

Florianópolis/SC).Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando 

considerando, desde já, como transitada esta decisão, na falta de recurso 

dentro do referido prazo. Após, arquivem-se imediatamente os presentes 

autos, independentemente de outras formalidades.Notifique-se o Ministério 

Público.Registre-se. Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 

2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49959 Nr: 617-60.2016.811.0084

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSJ, FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Fernandes de 

Andrade Vincenzi - OAB:, ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE 
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VINCENZI - OAB:4931/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação dos réus, na pessoa de 

seus advogados, para que apresentem as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46960 Nr: 936-96.2014.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Maria de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença opostos por Raimunda Maria de 

Souza em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

 Intimada para impugnar, a parte requerida compareceu nos autos em 

24/02/2017 (Ref. 114) e concordou com os cálculos apresentados pela 

requerente, requerendo sua homologação.

Manifestação da parte autora à ref. 117.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a própria parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela requerente, não resta alternativa senão extinguir o feito 

com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito da parte autora, razão porque HOMOLOGO os 

cálculos apresentados à ref. 98, sendo o valor de R$ 42.415,66, para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da causa 

42.415,66 (quarenta e dois mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e 

seis centavo), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

Apiacás/MT, 06/03/2017.

 Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51344 Nr: 237-03.2017.811.0084

 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): OAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.(...) Sendo assim, de acordo com a planilha de cálculo 

apresentada à fl. 25, o valor da dívida é de R$ 54.275,50 devendo ser este 

o valor da causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição, e 

intime-se a parte autora a complementar o recolhimento das custas 

devidas, caso haja necessidade.Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º 

do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”.Sobre a válida constituição do 

devedor em mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 

72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

Assim, comprovação da mora não pode ser meramente formal, mas sim, 

efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é impedir que o devedor venha a 

ser surpreendido com a retomada do bem.Deste modo, o sentido para 

essa necessidade é o de noticiar ao devedor que há um montante em 

aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo credor não houver sua 

devida quitação, ou negociação entre as partes, o credor tomará as 

providências necessárias a fim de recuperar o bem dado em garantia. Daí 

a razão de se comprovar a ciência do devedor.Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido não foi constituído em mora, uma vez que não 

foi devidamente notificado sobre seu inadimplemento perante o autor.Isso 

porque, a notificação enviada retornou negativa pelo motivo “não existe o 

número”, tornando evidente que não foi satisfeito o único requisito 

indispensável para a validade da notificação ou do protesto.Em razão 

disso, intime-se o autor para comprovar a mora da parte devedora, nos 

termos do Dec.-Lei nº 911/69, ainda que por meio do protesto do título, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45198 Nr: 556-44.2012.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar José Schlickmann, Associação Regional de 

Apicultores da Amazônia Apiacaense - ARAPAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rapido Transpaulo Ltda

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

OAB:8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16.101/MT, 

Fernando Luis Veríssimo - OAB:14.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIELLE FATIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:15405/O, Wiston Sebe - OAB:27510/SP

 Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque:1) DECLARO 

INEXISTENTE o débito oriundo do título protestado nº 094998 discutido nos 

autos, confirmando a antecipação de tutela deferida às fls. 44/46, bem 

como:2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (data do pagamento da dívida 

29/09/2010), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da 

sentença.3) CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015.Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por 

Osmar José Schlickmann, representante legal da empresa ARAPAMA – 

Associação Regional de Apicultores da Amazônia Apiacaense em face do 

RAPIDO TRANSPAULO LTDA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Apiacás, 06 de março de 2017.Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36152 Nr: 408-04.2010.811.0084

 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: Claudinei Fernandes Modesto, Sonia Pereira da Silva 

Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

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

de Mato Grosso - OAB:Núcleo Apiacás, Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerente, por 

intermédio de seu procurador, para que dê andamento ao feito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35519 Nr: 460-34.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astor Kappes Medin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida, por 

intermédio de seu procurador, para que apresente em tempo hábil as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36799 Nr: 46-65.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA DE ANDRADE 

ZACARIAS - OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação do réu, Nestes Termos: 

"(...)Considerando a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, e 

tendo em conta que o advogado anteriormente nomeado não atua mais 

neste município (fato notoriamente conhecido), nomeio a Dra. Raphaela de 

Andrade Zacarias, advogada militante nesta urbe, como defensora dativa 

do acusado. Proceda a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias 

e intime-se-a para apresentação de alegações finais, na forma da lei."

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22656 Nr: 1434-15.2009.811.0038

 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: KSdS, KdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOF, MJF, OFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para que se manifeste nos 

autos, tendo em vista o decurso de suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 7-41.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curtume Araputanga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B, Dariã Martins Vargas - OAB:5.300-B, 

Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que efetue o 

pagamento das custas referentes a distribuição da carta precatória 

expedida para intimação da parte requerida do inteiro teor da r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53223 Nr: 560-88.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para manifestar nos autos 

tendo em vista o retorno do TRF 1º Região.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51325 Nr: 357-60.2016.811.0026

 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: Donizeti Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alésio Santos do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PROPICIAR MEIOS OU EFETUAR O 

PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA, NO VALOR DE R$ 21,00(VINTE E UM 

REAIS), REFERENTE A DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DO ATO DEPRECADO. DEVERÁ 

SER REALIZADOS TRANSFERÊNCIA EM CAIXA ELETRÔNICO (PORTARIA 

Nº59/2016-DF), IDENTIFICADO COM O NUMERO OU CÓDIGO DO 

PROCESSO. CONTA PARA TRANFERÊNCIA: CONTA CORRENTE Nº 

14.149-6, AG. 1318-8, BANCO DO BRASIL S/A - ARENÁPOLIS-MT EM 

NOME DA DIRETORIA DO FÓRUM DE ARENÁPOLIS-MT. FAVOR 

ENCAMINHAR O COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA BANCARIA. CNPJ 

DO FÓRUM: 00.059.292.0001/38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57172 Nr: 595-45.2017.811.0026

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Arenápolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alexandre de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549/O

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado.4. Cumpra a Secretaria, com urgência, as 

seguintes providências:(a)Proceda-se com o cumprimento integral da 

decisão de fls. 31/32.(b)CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao patrono do 

indiciado.Arenápolis, 24 de fevereiro de 2.017.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51583 Nr: 482-28.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Benedito Celestino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O, José Carlos de Almeida Benevides - OAB:8159-A/MT, 

Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Processo nº:482-28.2016.811.0026 – Código 51583Tipo de 

Ação:Execução da PenaRecuperando: Diego Benedito Celestino de 

SouzaAdv. Recuperando:Elias Bernardo SouzaVistos etc.1. Homologo o 

cálculo de pena apresentado às págs. 111/112, tendo em vista a 
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concordância expressa do Ministério Público [pág. 115] e da defesa 

técnica [pág. 118].2. Indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto 

de pág. 115, porque ausente o requisito objetivo, qual seja, o lapso 

temporal de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena, já que, na espécie, 

tem-se condenação por delito equiparado a hediondo [tráfico de 

drogas].Compulsando os autos, constata-se que o recuperando foi 

condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, 

em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, 

conforme acordão de págs. 39/56, pela prática do crime previsto no art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [tráfico de drogas].Tem-se, com base no 

cálculo de liquidação de pena de págs. 111/112, atualizada em 20.02.2017, 

que o recuperando obterá o requisito objetivo (temporal) para progressão 

ao regime semiaberto somente em 01.05.2018, ou seja, daqui há 420 

(quatrocentos e vinte dias), ou 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e 

cinco) dias, a partir desta data, prazo este que poderá ser alterado, acaso 

existente relatório de possíveis dias de trabalho/estudo do recuperando, a 

serem remidos.3.  Cumpra a Secretar ia as seguintes 

providências:a)Intime-se o patrono do recuperando da presente 

decisão.b)Permaneçam os autos em cartório para fiscalização do 

cumprimento da pena e a data para o próximo benefício.c)Decorrido o 

prazo de 6 (seis) meses, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local a fim 

de que o mesmo envie a este Juízo relatório de possíveis dias de 

trabalho/estudo do recuperando, acaso existentes.d)Após, com as 

informações, proceda-se novo cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade.e)Efetuado o cálculo, abra-se vista ao Ministério Público e a 

defesa para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.f)Após,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 735-79.2017.811.0026

 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 Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PROPICIAR MEIOS OU EFETUAR O 

PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA, NO VALOR DE R$ 63,00(SESSENTA E 

TRÊS REAIS), REFERENTE A DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DO ATO DEPRECADO. DEVERÁ 

SER REALIZADOS TRANSFERÊNCIA EM CAIXA ELETRÔNICO (PORTARIA 

Nº59/2016-DF), IDENTIFICADO COM O NUMERO OU CÓDIGO DO 

PROCESSO. CONTA PARA TRANFERÊNCIA: CONTA CORRENTE Nº 

14.149-6, AG. 1318-8, BANCO DO BRASIL S/A - ARENÁPOLIS-MT EM 

NOME DA DIRETORIA DO FÓRUM DE ARENÁPOLIS-MT. FAVOR 

ENCAMINHAR O COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA BANCARIA. CNPJ 

DO FÓRUM: 00.059.292.0001/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 48673 Nr: 1153-85.2015.811.0026

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o conteúdo da devolução da carta precatória com diligência 

negativa, nos termos do art. 152, VI,CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para manifestar-se requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 770-39.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: PSdOS, UMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A petição inicial necessita ser emendada e complementada com outros 

documentos, não só para comprovar as alegações preambulares, como, 

por igual, para melhor equacionamento do litígio.

Isso porque os interessados deixaram de colacionar nos autos a prova do 

casamento por meio da certidão de casamento cujo divórcio desejam, 

consensualmente, dissolver.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) NTIME-SE, via DJe, o(s) patrono(s) da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, juntar certidão de casamento dos interessados.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Arenápolis, 7 de março de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53191 Nr: 1337-07.2016.811.0026

 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: Wilis Pereira de Almeida, KAMILA SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Barbara Camacho - 

OAB:11335-MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que a contestação foi 

apresentada de forma TEMPESTIVA. Isto posto, nos termos do art. 152, VI 

do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, impulsionam-se 

os autos intimando a parte autora, por meio de seu procurador, para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 2745-33.2016.811.0026

 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: Olinda Pereira de Sena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc.

Em virtude da ausência de intimação para a parte autora, bem como da 

ausência de citação do INSS, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 29 (vinte e nove) de maio de 2017 às 14h30min.

Renovem-se as intimações necessárias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Juiz de Direito Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55850 Nr: 3206-05.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada da contestação, INTIMO o patrono da Requerente para, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou 
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requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55847 Nr: 3203-50.2016.811.0026

 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 Pereira Dutra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada da Contestação, INTIMO o Patrono do Autor para, 

querendo, no prazo legal apresente Impugnação a peça de defensiva e/ou 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 781-68.2017.811.0026

 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: JESSIKA SUELLEM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 781-68.2017.811.0026 – Cód. 57499

Tipo de Ação: Mandado de Segurança

Impetrantes: Jessika Suellem da Silva

Advogado (a/s): Aparecida Maria Vieira

Impetrado: Prefeito Municipal de Santo Afonso/MT

DESPACHO – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – [1011020]

Vistos etc.

1. Entendo prudente a colheita de informes prévios à autoridade apontada 

como coatora, justamente para melhor embasar o provimento jurisdicional 

urgente a ser concedido.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste informações que entender necessárias, enviando-lhe cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham [Lei 12.016/09, arts. 6º, § 1º 

e 7º, I];

b) Cientifique-se o órgão de representação judicial da autoridade apontada 

como coatora para que, se entender necessário, adote as providências 

cabíveis.

c) Intime-se a advogada subscritora da petição inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, juntando nos 

autos a competente procuração ad judicia.

d) Decorrido o prazo, com ou sem juntada das informações, apreciarei o 

pedido de medida liminar e darei o curso procedimental legal.

A presente decisão serve como Mandado e/ou Ofício para seu efetivo 

cumprimento.

Arenápolis, 7 de março de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56207 Nr: 3443-39.2016.811.0026

 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: Orlinda Ferreira Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono do Autor para, querendo, no prazo legal, impugnar à 

contestação apresentada pela defesa e/ou manifestar e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56205 Nr: 3441-69.2016.811.0026

 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 Rosa Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada da contestação, nos termos do art. 152, VI,CPC, 

IMPULSIONAM-SE os autos, intimando a REQUERENTE via DJE/MT, por 

meio de seu advogado legalmente constituído para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 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: Valdirene de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada a contestação, nos termos do art. 152, VI,CPC, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO a PARTE AUTORA, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54707 Nr: 2464-77.2016.811.0026

 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: Emilia Nogueira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para ordenar ao instituto requerido que conceda à 

requerente o benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade 

rural no importe de 01 (um) salário mínimo, com termo inicial de pagamento 

a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da 

citação, corrigido monetariamente e com juros legais nos termos do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal.Isento o instituto demandado do pagamento 

de custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, § 1º), 

contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios ao 

patrono da parte autora, verba essa que, a teor da Súmula 111 do STJ, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações em atraso até a data 

da prolação desta sentença.Deixo de submeter a presente ao reexame 

necessário, diante do que estabelece o artigo 496, § 3º, III, do Código de 

Processo Civil de 2015, uma vez que a condenação não excede o valor 

correspondente a 100 salários mínimos.Certificado o trânsito em julgado, 

aguarde-se, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a solicitação do interessado, 

findo o qual, sem manifestação, arquivem-se os autos, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.Publicada em audiência. Intime-se e 

Cumpra-se.”Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo 

que vai assinado pelos presentes.Juiz de Direito AdvogadoRequerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54708 Nr: 2465-62.2016.811.0026

 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 MARIA TIMOTEO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 
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OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Custas e despesas processuais e verba 

honorária de 10% a parte autora, ônus, todavia, sob condição suspensiva 

de exigibilidade pelo prazo previsto no § 3º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

dando-se baixa, inclusive, na distribuição.Publicada em audiência. 

Intime-se e Cumpra-se.”Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo que vai assinado pelos presentes.Juiz de Direito 

Advogado

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63388 Nr: 2913-43.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de alimentos ajuizada por M. E. M. J., devidamente 

representada por sua genitora Renai Nascimento Martins, com o propósito 

de constituir obrigação alimentar em desfavor do genitor Antonio Carlos 

Juvileschi.

 Para tanto, alega, em apertada síntese, que a alimentanda é filha do 

demandado, conforme faz prova a certidão de nascimento acostada à 

inicial, e que este não vem contribuindo com seu dever de sustento para a 

manutenção da prole.

 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 20% 

(vinte por cento) do valor percebido pelo requerido.

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, porque presentes os requisitos dos artigos 319, 

NCPC e 2º e 3º, Lei 5.478/68.

Comprovada a paternidade, 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, em conta a ser informada pela 

genitora da menor, desde a citação.

Para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento 

designo o dia 18 de maio de 2017, às 17h30min.

Intime-se a requerente, por sua advogada, para que forneça, no prazo de 

cinco dias, a conta para depósito dos alimentos provisórios ora deferidos.

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.

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.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Diligências necessárias.

Sirva-se a presente como carta precatória/ofício/mandado de 

citação/intimação, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 539-59.2013.811.0088

 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: NOEMIA LADISLAU DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Oficie-se, ainda, à autarquia requerida, solicitando informações acerca da 

implantação do benefício em favor da Requerente, bem como para que 

informe o número do mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53365 Nr: 18-80.2014.811.0088

 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 DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 100, RECEBO A APELAÇÃO nos efeitos 

devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do Novo Código de 

Processo Civil e determino que o apelado seja intimado a apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Existindo preliminares na contrarrazão, 

intime-se a recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito 

delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 Em seguida, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região 

com nossas homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57343 Nr: 857-71.2015.811.0088

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 14 de março de 2017, restará 

prejudicada, tendo em vista a convocação desta Magistrada para reunião 

no Foro da Comarca de Juína/MT (Ofício circular n° 44/2017).

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução para o dia 9 de maio de 

2017, às 14h00min.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhados de eventuais 

testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário para a realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 827-65.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 11, nomeio para patrocinar a defesa da 

requerida, o Dr. Astilho Demétrio Urbietra, que deverá ser intimado da 

nomeação, bem como para apresentar contestação no prazo legal.

 Em não havendo recusa, intime-se a requerida para comparecer no 

escritório do causídico ora nomeado, para lhe fornecer as informações 

necessárias à sua defesa.

 Com o aporte da peça contestatória, devolva-se a presente missiva ao 

juízo de origem com nossas homenagens e cautelas de estilo.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Sirva-se a presente como mandado/ofício.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 3264-16.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Atendida a determinação de ref. 8 delibero pelo prosseguimento do feito.

 Trata-se de ação de alimentos ajuizada por SABRINA HOLANDA 

CARVALHO e RUAN LUCAS HONDANDA CARVALHO, devidamente 

representados por sua genitora, com o propósito de constituir obrigação 

alimentar em desfavor do genitor dos infantes.

 Para tanto, alega, em apertada síntese, que os alimentandos são filhos 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.

 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 50% do 

salário mínimo vigente.

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, porque presentes os requisitos dos artigos 319, 

NCPC e 2º e 3º, Lei 5.478/68.

Considerando a condição de hipossuficiente declarada, defiro a justiça 

gratuita.

Comprovada a paternidade, 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 aos requerentes, 

desde a citação, mediante recibo.

Para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento, 

designo o dia 27 de julho de 2017, às 14h30min.

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.

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.

Intimem-se.

 Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Diligências necessárias.

Sirva-se a presente como mandado citação/intimação/carta 

precatória/ofício, conforme for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 3481-59.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FIDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o representante do Réu para 

apresentar alegações finais, nos termos do despacho da ref. 40.

 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 em correição.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que, ainda restam pendentes 

de oitiva, as testemunhas de acusação Hélio Alves Cardoso, Pedro Lucio 

Dambros e Moacir Arimathéia da Costa, tendo sido expedida cartas 

precatórias para suas oitivas (ref. 114 e 115).

Destarte, solicitem-se a devolução das missivas expedidas aos juízos das 

Comarcas de Colniza-MT e Várzea Grande-MT, com o seu objeto 

devidamente cumprido.

Consigno, que as testemunhas de defesa já foram ouvidas em data de 

06/10/2016 (ref. 75).

No mais, tendo em vista que a expedição de carta precatória não 

suspende a instrução criminal, segundo o que dispõe o artigo 222, § 1.º, 

do Código de Processo Penal, designo audiência de interrogatório dos 

acusados para o dia 10 de março de 2017, às 15h30min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sirva-se a presente como ofício/mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 1807-90.2009.811.0088
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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: MALHARIA OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARIO DE OLIVEIRA TEODORO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARIPUANÃ

VARA ÚNICA

Execução Fiscal

Processo nº: 1807-90.2009.811.0088

Código nº: 37101

Vistos,

Intime-se a parte autora para dizer o período requerido de suspensão.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Aripuanã, 16 de Fevereiro de 2017.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35064 Nr: 1603-80.2008.811.0088

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. ROZO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. D. ROZO-ME, CNPJ: 02222478000191. 

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: 09/12/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. D. 

ROZO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3816/2008.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 45.400,23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59693 Nr: 419-11.2016.811.0088

 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: SERGIO LOTEK, SILVIA ULIANI LOTEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 14 de março de 2017 restará 

prejudicada, tendo em vista a convocação desta Magistrada para reunião 

no Foro da Comarca de Juína/MT (Ofício circular n° 44/2017).

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução para o dia 9 de maio de 

2017, às 15h00min.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhados de eventuais 

testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário para a realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64608 Nr: 134-81.2017.811.0088

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO RODRIGUES GEDRO, UEVERTON 

FABRIS WZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037-A

 .À vista do exposto, mantenho a prisão preventiva, reiterando os 

fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos 

de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes 

os requisitos autorizadores da prisão, quais sejam, a garantia da ordem 

pública e conveniência da instrução criminal.Outrossim, não há elementos 

que demonstrem que as medidas cautelares diversas da prisão sejam 

suficientes para reinserir o requerente no meio social, restando apenas a 

custódia preventiva como meio de coibir a reiteração de condutas 

delituosas, e para acautelar a sociedade.Está evidente, então, que a 

custódia cautelar do requerente se mostra necessária para a garantia da 

ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal.Pelo 

exposto, entendo que ainda se mantêm os requisitos autorizadores da 

prisão preventiva, de sorte que, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo 

requerente ENDRIGO RODRIGUES GEDRO.Solicitem-se informações 

acerca da conclusão do inquérito policial. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público. Diligências necessárias.Sirva-se a presente como ofício.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61974 Nr: 1685-94.2016.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEANNE FOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

EUDES TARCISO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida 

e DETERMINO que a autoridade coatora:a)Altere IMEDIATAMENTE em 

definitivo a nota da prova prática da impetrante, substituindo-a de 76 

pontos para 90 pontos e a nota final de 157 pontos para 171 pontos e, 

consequentemente, seja alterada a ordem de classificação, elevando-a ao 

primeiro lugar, para o cargo de Técnico de Nível Superior – Administrativo, 

fazendo-a constar como aprovada;b)Convoque IMEDIATAMENTE a 

impetrante para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada em 

primeiro lugar, qual seja, Técnico de Nível Superior – Administrativo;Por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com a resolução do mérito, 

conforme dispõe o artigo 487, inciso I do NCPC.Concedo os benefícios da 

justiça gratuita, por constatar o estado de pobreza da impetrante.Sem 

custas nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Sem honorários advocatícios, nos termos da súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal c/c art. 25 da lei federal 12.016/09.Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à instância superior, em 

vista do reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 14, §1º, 

da Lei n. º 12.016/09. Após o trânsito em julgado, certifique-se este e 

arquivem os autos com as cautelas devidas.Cumpra-se servindo a cópia 

d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

mandado/notificação/precatória/ofício/carta.Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58514 Nr: 25-65.2016.811.0100

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

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

 PARTE AUTORA: CM, MBdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 E, ante ao exposto, estando preenchidos os requisitos objetivos e 

subjetivos do artigo 39, do ECA, julgo procedente o pedido, concedendo 

ao casal CARLOS MARCHETTO e MARLUCIA BEZERRA DO PRADO a 

adoção da criança MURILO SEVERO, pois esta medida apresenta reais 

vantagens para o ora adotando e se fundamenta em motivos 

legítimos.Expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais da 1ª Zona da Comarca de Caxias do Sul – RS, para 

que referido órgão proceda a devida alteração junto ao assento de 

nascimento do menor MURILO SEVERO (matrícula 098921 01 55 2013 1 

00228 202 0112205 68), que passará a chamar-se CARLOS MURILO 

BEZERRA MARCHETTO, filho de CARLOS MARCHETTO e de MARLUCIA 

BEZERRA DO PRADO, tendo como avós maternos MARCIANO PIRES DO 

PRADO e MARIA DE LOURDES BEZERRA DO PRADO e como avós 

paternos AQUELINO ANTÔNIO MARCHETTO e HELENA MARCHETTO, 

sendo que nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar na 

certidão de registro (artigo 47, §§ 1° a 3°, do ECA), fazendo constar, 

ainda, o disposto no § 2°, do artigo 141, do ECA, referente a isenções de 

custas e emolumentos.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Remeta-se a cópia desta decisão ao Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de Foz do Iguaçu – Estado do 

Paraná, para ciência e eventual juntada da mesma ao processo n.º 

0019963-29.2013.8.16.0030, sob a jurisdição do aludido Juízo.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se, servindo a 

cópia desta decisão como o necessário (MANDADO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20081 Nr: 768-90.2007.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMP, JLDL, GGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GETULIO GOMES DO AMARAL, Rg: 

000755765, Filiação: Aureliano Gomes do Amaral e Maria Redinalda da 

Silva Gonçalves, data de nascimento: 18/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado Getulio Gomes do Amaral para que no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca dos bens de f. 966/975, 

sob pena de perdimento em favor da União.

Despacho/Decisão: Vistos,DEFIRO o pleito ministerial de f. 990 e, para 

tanto INTIME-SE o acusado via edital para que se manifeste acerca dos 

bens de f. 966/975.Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO A 

PERDA dos bens de f. 966 em favor da União. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, servindo a 

presente como MANDADO/ NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 07 de março de 2017

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 1554-94.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento da Dívida

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por MARIA LUZIA 

ALVES DA SILVA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Às folhas 54, consta a certidão de transito em julgado da sentença (fls. 

49/50) cujo teor foi a procedência em favor da autora.

Já às folhas 58, a exequente requereu o cumprimento da sentença, que, 

conforme se extrai do despacho de folhas 61, ordenou-se, por este juízo, 

a citação do executado e, posteriormente, a expedição dos Precatórios e 

RPVs em favor da exequente.

Por conseguinte, verifica-se que, às folhas 68 e 69, se expediu o alvará 

de levantamento de valor em favor da exequente, em conta em nome dela, 

e, respectivamente, em favor de seu advogado.

Em mesmo norte, instada a se manifestar, a exequente pugnou pelo 

arquivamento do feito, como se depreende das folhas 71-verso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por MARIA LUZIA 

ALVES DA SILVA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, após realizar o 

levantamento do alvará, foi intimada para se manifestar e requereu o 

arquivamento do feito.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a divida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37594 Nr: 165-35.2017.811.0110

 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: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DA TUTELA DE PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse diapasão, 

as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 266 de 367



subordinam-se a dois pressupostos específicos: probabilidade do direito 

vindicado (fumus boni iuris) e fundado no receio de dano (periculum in 

mora). No caso sub óculis, necessária a formação do contraditório para a 

análise da tutela provisória. Verifica-se que a parte autora descreve que a 

Cooperativa requerida estaria a vender combustíveis a preço abaixo do 

mercado a pessoas não cooperadas, valendo-se das isenções fiscais. Tal 

prática evidenciaria concorrência ilegal, já que as isenções só seriam 

possíveis no fornecimento de produtos aos integrantes do quadro 

associativo da Cooperativa, ou seja, para a venda aos não associados, 

necessário o recolhimento dos tributos devidos. (...) DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, 

§§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2017, às 

17h30min, (horário de Cuiabá – MT). Cite-se, o requerido acerca do teor da 

inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37602 Nr: 171-42.2017.811.0110

 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: DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA - 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMAR DE LIMA CARBONE - 

OAB:387395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela da 

Evidência c/c Indenização por Dano Material, ajuizada pela DIOCESE DE 

PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA – PARÓQUIA SENHOR BOM 

JESUS, representada pelo Pároco Pe. ALEXANDRE BATISTA DO 

NASCIMENTO em face de PAETTO VEÍCULOS LTDA.

Infere-se dos autos que não há a comprovação de hipossuficiência de 

recursos da parte autora, bem como não foram recolhidas as custas.

Nesse diapasão, nos termos da súmula 481 do STJ, in verbis:

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.

Intime-se a parte autora para comprovar a hipossuficiência de recursos ou 

realizar o recolhimento das custas processuais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37148 Nr: 721-71.2016.811.0110

 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: MARIA LUZIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo Advogado da Requerente foi dito: MM. Juiz, Considerando que o 

endereço apontado na inicial sítio Se tu uma benção, no município de Serra 

Nova Dourada é o endereço em que reside o requerido, requer-se a 

renovação do ato precatório e a redesignação da audiência. Pede 

referimento.

Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc. Dê-se vistas dos autos para o Ministério 

Público, após, voltem-me concluso para deliberação. SAEM OS 

PRESENTES INTIMADOS.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Caio Vinícius Martins Marques 

(estagiário), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 748-54.2016.811.0110

 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: MRAM, GESSICA SAMARA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc. Dê-se vistas dos autos para o Ministério 

Público, após, voltem-me concluso para deliberação. SAEM OS 

PRESENTES INTIMADOS.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Edilaine Lopes Pereira 

(assessora de gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 133-30.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE PIABA BENTO, SELMA PIABA BENTO, 

HELVECIO DIMAS FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos em correição.

Decisão->Determinação.

1 - Trata-se de Carta Precatória para realização de audiência de inquirição 

das testemunhas descritas às fls. 05/06.

 2 – Assim, designo a audiência para o dia 20 de março de 2017, às 

18h00min (horário de Mato Grosso).

3 - Comunique-se ao Juízo deprecante.

4 - Intimem-se as testemunhas, o Ministério Público e a Defesa, no caso de 

advogado constituído.

5 – Deverá o Réu ser advertido que, em caso de comparecimento à 

audiência sem advogado, será nomeado um defensor dativo.

6- Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

7 – Cumpra-se conforme o deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27960 Nr: 566-10.2012.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento da Dívida

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença proposta por EUNICE 

DOS SANTOS, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Às folhas 98, consta a certidão de transito em julgado da sentença (fls. 

92/95) cujo teor foi a procedência em favor da autora.

Já às folhas 103, a exequente requereu o cumprimento da sentença, que, 

conforme se extrai do despacho de folhas 114, determinou-se, por este 

juízo, a expedição dos Precatórios e RPVs em favor da exequente.

Verifica-se às folhas 122 e 123 que se expediu o alvará de levantamento 

de valor em favor da exequente e, respectivamente, em favor de sua 

advogada.

Instada a se manifestar, a exequente quedou-se inerte (fl.109), assim, não 
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há o que se questionar quanto à satisfação da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença proposta por EUNICE 

DOS SANTOS, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, após realizar o 

levantamento do alvará, foi intimada para se manifestar e permaneceu 

inerte.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a obrigação foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente a satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 822-11.2016.811.0110

 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: KADMO LINCON AZEVEDO, JOYCE DE SOUZA 

FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” 

do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de 

divórcio consensual submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, 

consecutivamente, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fazendo-o para o fim de:a)decretar o divórcio do casal, declarando findos 

os deveres do casamento, voltando a requerente a assinar seu nome de 

solteira: JOYCE DE SOUZA FERNANDES;b)partilhar os bens: rebanho 

bovino, sendo 09 (nove) fêmeas e 01 (um) macho. Ficando a requerente 

mulher com 05 (cinco) fêmeas e o requerente varão com 04 (quatro) 

fêmeas e 01 (um) macho;c)fixar a guarda da filha, na forma de guarda 

compartilhada, para tanto, I) tendo como residência fixa a casa da 

requerente (genitora); II) cabendo ao requerente (genitor) realizar o direito 

de visita, acordando previamente horário de visita oportuno para ambos; 

III) nos feriados a menor ficará alternadamente com os requerentes; e, por 

fim, IV) nos períodos de férias, 15 dias com cada requerente;d)fixar a 

obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente varão, em favor da 

menor, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser pago todo dia 10 

de cada mês, na conta da requerente mulher, e demais despesas com a 

menor, rateadas entre os requerentes no importe de 50% (cinquenta por 

cento) para cada.Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para 

fins de averbação e arquivem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.À secretaria, 

para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80883 Nr: 36-96.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON NOGUEIRA SANTOS, MARCELO DO 

PRADO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Autos n. 36-96.2013 (Id. 80883)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciados: ANILSON NOGUEIR SANTOS e outro.

Vistos.

1. Primeiramente, expeça-se carta precatória para CITAÇÃO do réu 

MARCELO DO PRADO NOGUEIRA no endereço informado às fls. 84/85, 

bem como intimação do advogado constituído para apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Em relação ao réu ANILSON NOGUEIRA SANTOS, chegou ao 

conhecimento desta Magistrada que o mesmo encontra-se no município de 

União do Sul, sendo possível a obtenção de seu endereço através da 

Polícia Civil daquela localidade.

 Expeça-se mandado de citação do acusado, devendo o Oficial de Justiça 

se dirigir à Delegacia de Polícia Civil e solicitar o endereço do réu, para 

posterior cumprimento do mandado.

 3. Caso a tentativa reste infrutífera, voltem os autos conclusos.

 4. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de setembro de 2016.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93324 Nr: 2500-88.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PEDROSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:MT/15083

 Autos Virtuais (Id. 93324)

Execução Penal

Sentenciado: MIGUEL PEDROSO DE ARAÚJO

Vistos.

1. Tendo em vista que o executivo de pena retornou à este Juízo, designo 

audiência admonitória para o dia 04 de abril de 2017, às 15:30, a fim de 

adequar as medidas anteriormente impostas.

2. Intime-se o sentenciado no endereço constante nos autos, 

cientificando-o que deverá comparecer ao ato acompanhado de 

advogado, bem como de que caso não tenha condições de constituir 

advogado, será nomeado o Defensor Público.

3. Elabore-se novo cálculo de pena.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92169 Nr: 1822-73.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI INES BACK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA APARECIDA AGUILAR - 

OAB:33265/PR, DANIELA Y. KOBAYASHI - OAB:59.846/PR, KAROLINE 

DRIELY BATICHOTTI - OAB:65362/PR, SIMONE HANSEN ALVES 

GROSSI - OAB:36900/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. 1. Ouvida a testemunha Dulce Muck neste ato. 2. Para oitiva das 

demais testemunhas, designo o dia 30 de março de 2017, às 16:00 horas, 

devendo a testemunha VALENTINA ser intimada por mandado, eis que 

reside na zona rural e o município está desde a semana passada sem 

sinal de celular, inviabilizando a intimação das testemunhas pela advogada 

da parte Autora. 3. A parte Autora se compromete a trazer na próxima 

solenidade a testemunha Isaias. 4. Sai a presente intimada. Diligências 

necessárias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 290-30.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Padilha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Autos Virtuais (Id. 93932)

Ação Declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de liminar

 Requerente: ALEXSANDRO PADILHA DOS SANTOS

Requerida: ENERGISA MATO GROSSO

Vistos.

1. Defiro o pedido de justiça gratuita.

 2. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido 

de liminar formulado por ALEXSANDRO PADILHA DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, em que requer, em sede de 

cognição sumária, a imediata reativação do fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº 6/482821-6.

 Para tanto, alega em apertada síntese, que é cliente da requerida há 

muitos anos, que sua fatura de energia girava em média no valor de R$ 

60,00 (sessenta reais), entretanto em outubro de 2016 foi surpreendido 

com sua conta de energia no valor de R$ 785,96 (setecentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e seis centavos), aumento este imotivado, pois não 

houve qualquer mudança em sua rotina ou equipamentos eletrônicos. 

Diante desse aumento, relatou que procurou a requerida, que agendou 

uma vistoria e posteriormente trocou o medidor de energia, pois 

apresentava dano permanente e precisava ser substituído. Relatou que 

após a troca do medidor suas contas dos meses de novembro e 

dezembro vieram nos valores de R$ 2.540,59 e R$ 2.998,88, 

sucessivamente, já no mês de janeiro a tarifa voltou ao valor normal. 

Assim, tentou uma solução perante a requerida, que negou refaturar os 

débitos, alegando que não existe nenhum defeito no medidor de energia. 

Sem condições de quitar as tarifas de novembro e dezembro sua energia 

foi cortada, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

 DECIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código 

de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

“periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão 

presentes os pressupostos acima citados.

Em análise aos documentos, vislumbro verossimilhança nas alegações do 

requerente, pois demonstrou que houve um aumento significante em sua 

conta de energia e mesmo após tentativa amigável em solucionar o 

problema a requerida não se prontificou a resolvê-lo.

 Ademais, aparentemente, o requerente é pessoa humilde com poucos 

aparelhos eletrônicos, o que, em tese, não consumiriam tanta energia que 

resultassem na cobrança de mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), sendo possível que houve um erro na leitura da fatura dos meses 

de novembro e dezembro de 2016.

O perigo do dano irreparável se amolda no fato de que a energia é um 

serviço essencial ao ser humano, acarretando sérios prejuízos quando é 

suspensa, tal como perecimento de alimentos.

Ainda, não se poderia exigir que, ao menos neste primeiro momento, a 

parte autora fizesse prova negativa, qual seja, a de provar que os valores 

das contas dos meses de novembro e dezembro são inexigíveis.

 Assim, presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, a sua 

concessão é a medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter 

antecipatório, pleiteada, para o fim de determinar que a requerida REATIVE 

O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 

Nº 6/482821-6, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS.

 SALIENTO QUE ESTA DECISÃO NÃO TERÁ ALCANCE A CORTE DE 

ENERGIA QUE NÃO SE REFIRA AO INADIMPLEMENTO DAS FATURAS DOS 

MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no 

caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de 

Processo Civil).

3. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir.

 Este beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

 (...) VIII ¬ a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências.”.

Portanto, muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do 

estatuto consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita 

inversão do ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem 

cabimento quando está presente a verossimilhança das alegações, bem 

como quando a produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que 

se encontre numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. 

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012).

No caso em apreço, tem razão a parte Requerente no tocante ao pleito de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é imprescindível, eis que não há como a parte autora comprovar que as 

tarifas referente aos meses de novembro e dezembro de 2016 foram 

cobradas erroneamente, eis que trata-se de prova negativa.

Assim, a parte Requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme requerido.

Há de se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer 

indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta 

regra não se confunde com a procedência automática dos pedidos 

formulados pelo autor.

4. Em prol do novo Código de Processo Civil, designo a audiência de 

conciliação para o dia 30 de março de 2017, às 13:30 horas, a ser 

realizada com a Sra. Conciliadora.

 5. Intime-se a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

6. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).
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 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

7. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, voltem conclusos.

 9. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

 

 EDITAL Nº 01/2017-DF.

 Doutor Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma do Provimento 16/2014.

 1. Torna Pública a abertura das inscrições para Serviço Voluntário não 

remunerado ao Poder Judiário do Fórum da Comarca de Colniza, no 

período compreendido entre os dias 15 á 31 de março de 2017, de 

segunda á sexta-feira, no horário das 12h às 18h.

2. Estabelece como requisitos básicos para designação ser pessoa física 

maior de dezoito anos e que pertença a pelo menos uma das seguintes 

categorias:

2.1 - 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;

2.2 - Membro da sociedade civil com atuação nas áreas de educação, 

cultura ou desporto.

2.3 - A área de conhecimento, o interesse e a experiência do voluntário 

selecionado devem guardar correspondência com a natureza e as 

características dos serviços da unidade em que ele atuará.

2.4 - A prestação de serviço voluntário é incompatível com o exercício da 

advocacia e com a realização de estágio em escritório ou sociedade de 

advogados.

 3. A prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas física, que 

prestam serviços não remunerados ao Poder Judiciário, mediante 

celebração de Termo de Adesão, não gera vinculo funcional ou qualquer 

obrigação de natureza trabalhista e previdenciária, ou afim, possui 

objetivos cívicos, educativos, culturais, científicos ou de assistência 

social, e é considerado serviço público relevante.

 4. As inscrições serão em forma de requerimento, acompanhadas de 

cópias dos documentos pessoais, comprovante de endereço e 

referências pessoais, Certidão Negativa de antecedentes criminais 

expedida pela Justiça Estadual e Federal, no máximo 30 dias, e serão 

recebidas no Fórum desta Comarca.

 5. A seleção consistirá na análise do requerimento e documentação 

apresentada.

 6. O candidato será submetido á entrevista pessoal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital. Eu Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° Entrância, que o digitei e 

imprimi.

 Colniza-MT, 05 de março de 2017.

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 60674 Nr: 31-96.2012.811.0105

 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: Izaias Alves do Carmo, Leonilia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Bento do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 

269, I do CPC, a fim de homologar o presente inventário negativo para 

seus efeitos legais.Condeno o Estado de Mato Grosso a pagar ao patrono 

do autor, MARCOS ARNOLD, OAB/MT 7682-B, o valor de 3UHR, em 

conformidade com a tabela da OAB/MT, o que faço em virtude de ter 

atuado nos autos como advogado dativo, nomeado às f.23.Prescinde a 

ciência do MPE, tendo em vista manifestação de f. 38/39.Transitado em 

Julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 70259 Nr: 1931-12.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CHEMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 DECISÃO

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso em 

face de MARCOS CHEMINSKI, pelo artigo 15 da Lei delitos do artigo 217-A 

do CP e 228, § 1º, do CP;

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2015.

Devidamente citado o denunciado Odorico, por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação, resguardando-se à 

discorrer acerca do mérito em alegações finais.

É breve o relatório.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

Do prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal:

 Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; 

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.719, de 2008).

 IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 

2008).

No presente momento processual, o magistrado não é obrigado a 

debruçar-se sobre o mérito, restringindo-se a analisar o que dispõe o 

dispositivo acima colacionado, bem como eventuais preliminares arguidas.

Tendo em vista a inexistência de preliminares, bem como por não 

vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do 

CPP, DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE o denunciado MARCOS 

CHEMINSKI.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 01 de março de 2016.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Intime-se o denunciado.

Ciência ao MP.

Após, RETORNEM os autos para as providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 406-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 PROC. N° 406-63.2013.811.0105 (63010).
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AUTOR: MINSTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

DENUNCIADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES.

Trata-se de uma ação penal em desfavor de ANTONIO AUGUSTO LOPES.

Compulsando os autos verifico que na decisão de fl.97 foi nomeado um 

advogado dativo, onde o mesmo apresentou Resposta à Acusação às 

fl.102/103.

Assim designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio 

de 2017, às 17h00min., bem como também para inquirir as testemunhas 

arroladas, conforme art. 400 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61770 Nr: 839-04.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438/A

 Trata-se de uma ação penal em desfavor de LUZIANO MARTINS DE 

SOUZA.

Compulsando os autos verifico que na decisão de fl.60 foi nomeado um 

advogado dativo, onde o mesmo apresentou Defasa Preliminar às fl.61.

Assim designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio 

de 2017, às 16h00min., bem como também para inquirir as testemunhas 

arroladas, conforme art. 400 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63560 Nr: 967-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlúcia Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745/MT

 Visto em Correição.

Trata-se de uma ação penal em desfavor de MARLÚCIA MONTEIRO DE 

LIMA.

Compulsando os autos verifico que a denunciada constituiu advogado, 

onde o mesmo apresentou Resposta à Acusação às fl.87/89.

Assim designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio 

de 2017, às 15h00min., bem como também para inquirir as

 testemunhas arroladas, conforme art. 400 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 1624-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE LIMA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Visto em Correição.

Trata-se de uma ação penal em desfavor de JULIANO DE LIMA MELLO.

Compulsando os autos verifico que o denunciado constituiu advogado, 

onde o mesmo apresentou Resposta à Acusação às fl.55/56.

Assim designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio 

de 2017, às 14h00min., bem como também para inquirir as testemunhas 

arroladas, conforme art. 400 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 1066-57.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Visto em Corrrição.

Trata-se de uma ação penal em desfavor de IVONEI RODRIGUES DOS 

SANTOS.

Compulsando os autos verifico que na decisão de fl.65 foi nomeado um 

advogado dativo, onde o mesmo apresentou Defasa Preliminar às fl.66.

Assim designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio 

de 2017, às 14h00min., bem como também para inquirir as testemunhas 

arroladas, conforme art. 400 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1196-76.2015.811.0105

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora a respeito da possibilidade de realizar nova 

audiência de conciliação.

Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76905 Nr: 487-70.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de guarda c/c alimentos proposta por ERIKA VENESSA 

SEBASTIANA CARDOSO CAMPANA, WESLEY SNEIJDER e HOLIVERKAHN 

ANTÔNIO CAMPANA, representados por seu genitor, ERIVALDO 

CAMPANA, em face de VENESSA DE OLIVEIRA CARDOSO.

A presente inicial merece emenda para retificar dois pontos:

Da ilegitimidade "ad causam"

Não obstante o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional 

ser garantido a todos, ninguém está autorizado a levar a juízo toda e 

qualquer pretensão, haja vista que se impõe a existência de um vínculo 

entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes 

autorize a gerir o processo em que esta será discutida.

Este vínculo subjetivo é a legitimidade ad causam.

Na lição de Fredie Didier Jr., “não basta que se preencham os 

‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar 

regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda 

estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o 

processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo” (DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual, V. 1 – 

17ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 343).

Com efeito, a relação jurídica material envolvendo o pedido de alimentos é, 

de fato, entre os autores e a parte ré.

Entretanto, no que tange o pedido de guarda, a relação jurídica material é 

entre o genitor dos autores e a ré, razão pela qual é necessária emenda à 

inicial para corrigir o polo ativo da ação.

Frise que no presente caso é cabível a emenda para: a) acrescer o nome 

do sr. ERIVALDO CAMPANA ao polo ativo da ação; ou b) discutir nos 
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autos apenas o pedido de alimentos, deixando-se os demais para 

apreciação em processo próprio.

Da adequação dos pedidos aos fatos narrados

Verifica-se que a presente ação veicula pedido de fixação de guarda e 

alimentos. Contudo, há nos autos acordo extrajudicial celebrado pelas 

partes, por meio do Ministério Público, justamente para regularizar tais 

questões.

Dessa forma, ao menos no entender desse Magistrado, o pedido 

adequado para a presente ação é o de revisão da guarda e dos alimentos 

fixados no acordo extrajudicial.

Dessa forma, intime-se o autor para que apresente emenda à inicial, no 

prazo legal, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 1229-32.2016.811.0105

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitero decisão de fls. 13. Intime-se a parte autora para que se manifeste 

no termos do referido decisum.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 2041-74.2016.811.0105

 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: ZAdA, CHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista a necessidade deste Magistrado se ausentar da Comarca 

para atender convocação da Corregedoria Geral da Justiça, redesigno a 

audiência para o dia 07 de junho de 2017, às 16h00min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73263 Nr: 1403-41.2016.811.0105

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos em correição.

Por orientação insculpida no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se 

a exequente para que se manifeste a respeito da petição acostada às fls. 

30/35.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75038 Nr: 2477-33.2016.811.0105

 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: MAD, LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado das partes para que se manisfestem sobre a 

guarda compartilhada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75103 Nr: 2520-67.2016.811.0105

 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: EML, FBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado das partes para que se manisfestem sobre a 

guarda compartilhada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 149-38.2013.811.0105

 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: Pemaza Comércio de Peças e Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanio Domingos de Abreu - 

OAB:4730/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da decisão de fl.51, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor para que, no prazo de 05 (cinco 

dias), impulsione os autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente, via DJE, para 

que se manifeste acerca da certidão de fl.161.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 1290-18.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BERNARDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT, NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206/MT

 Ante o exposto, imprescindível a designação de audiência para proposta 

e eventual aceitação da suspensão condicional do processo.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.Intimar pessoalmente o acusado à audiência para 

aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, designada 

para o dia 24/03/2017, às 09h00min, devendo ser informado sobre a 

necessidade de presença de advogado;2.Considerando que já houve 

petição de advogado, intimar a Defesa (pessoalmente, se defensor 
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nomeado).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente 

como MANDADO.Cotriguaçu, 05 de fevereiro de 2017.Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71803 Nr: 2588-35.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o Ofício nº. 089/2017/MPMT/PJ Cotriguaçu, informando que 

o Douto representante do Ministério Público não poderá se fazer presente 

nas audiências designadas para o dia 02 de Março de 2017, 

REDESIGNA-SE a audiência para o dia 17/04/2017 às 15h00min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67691 Nr: 81-04.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SABINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos. Defiro o pleito ministerial. DESIGNA-SE audiência para o dia 24 de 

Fevereiro de 2017 às 10h30min. Por fim, DETERMINA-SE a condução 

coercitiva da referida testemunha, nos termos do artigo 455, § 5º do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 1701-51.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDP, IDSF, EFW, EMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 6.395B

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão juntada à Ref: 89, em que relata a falha no 

fornecimento de energia elétrica nesta Comarca, REDESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14/03/2017 às 14h00min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

INTIMEM-SE os denunciados e as testemunhas Salete Ferreira de Oliveira, 

Bento da Silva Santos e Regina Maria Moreira.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71728 Nr: 2537-24.2016.811.0099

 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 CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFERE-SE a 

petição inicial e DETERMINA-SE o cancelamento da distribuição, nos 

termos dos artigos 290 e 321, ambos do CPC/2015.Por consequência 

JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72684 Nr: 546-76.2017.811.0099

 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): DEVAIL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bradesco 

Financiamentos em face de Devail Ferreira Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/24.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se no item “9” dos pedidos 

elencados na exordial que a autora pugnou pela remoção do bem para o 

“depósito do autor”.

Todavia, considerando que a sede da pessoa jurídica (autora) é 

estabelecida na cidade de Goiânia/GO e, considerando também as 

especificações dos bens objetos de possível apreensão, faz-se 

necessária a emenda à inicial a fim de indicar depositário.

Posto isto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015, devendo 

indicar fiel depositário.

Ressalta-se que o disposto no artigo 3º, §13, do Decreto Lei nº. 911/69 

não se aplica ao presente caso, devido às peculiaridades deste (não 

haver demanda em outro juízo).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67691 Nr: 81-04.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SABINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos. Permaneçam os autos em gabinete para saneamento do 

processo. Tendo em vista a ausência do Dr. Robson Medeiros, 

NOMEOU-SE, para o ato, a Dra. Sara Tonezer – OAB/MT n° 9074-A, 

sendo-lhe devido 01 (uma) URH, para tanto, serve-se a presente como 

certidão para cobrança de honorários (devidamente selada). Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 1141-46.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 
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OAB:9.074-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte requerida 

Samuel Paula de Carvalho fora devidamente citada para contestar a 

presente demanda, entretanto a referida contestação é intempestiva, 

conforme se observa às fls. 41 (Ref: 22).

 Destarte, DECRETA-SE A REVELIA do requerido Samuel Paula de 

Carvalho, para tão somente os efeitos da desnecessidade de intimação, 

dado que a causa se trata de direitos indisponíveis, o que impossibilita o 

efeito material da revelia de presunção de veracidade, nos termos do 

artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

 Assim, ocorrendo o efeito da revelia, à Secretaria para:

 1. INTIMAR o advogado da parte autora para que especifique as provas 

que pretenda produzir;

2. INTIMAR o advogaddo requerido desta decisão.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72164 Nr: 208-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS, JOSÉ 

PEDRO JANDRE, ADILSON MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO/37420

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão prolatada no expediente 

0022611-71.2017.8.11.0000, deferindo o afastamento do Excelentíssimo 

Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Substituto da Comarca de 

Cotriguaçu/MT, faz-se necessária a readequação de pauta.

Desta forma, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 29 de Março de 2017 

às 14h 00min, na sala de audiências do Fórum da Vara Única do Fórum 

desta Comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual, nos processos em que atua como 

autor ou custos legis.

Por fim, proceda a Secretaria com os demais atos necessários para o fiel 

cumprimento da decisão, servindo cópia do presente despacho como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70212 Nr: 1614-95.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA, RICARDO DE 

SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão prolatada no expediente 

0022611-71.2017.8.11.0000, deferindo o afastamento do Excelentíssimo 

Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Substituto da Comarca de 

Cotriguaçu/MT, faz-se necessária a readequação de pauta.

Desta forma, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 30 de Março de 2017 

às 14h 00min, na sala de audiências do Fórum da Vara Única do Fórum 

desta Comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual, nos processos em que atua como 

autor ou custos legis.

Por fim, proceda a Secretaria com os demais atos necessários para o fiel 

cumprimento da decisão, servindo cópia do presente despacho como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71537 Nr: 2438-54.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora não atendeu integralmente o despacho 

de fls. 17 (Ref: 05), à SECRETARIA para:

 1. INTIMAR a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra os itens I e II do referido despacho.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70084 Nr: 1513-58.2016.811.0099

 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: ODAIR DELLA JUSTINA, JAMES ROHLING DELLA 

JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DELLA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a petição inicial e sua emenda.Por outro lado, para a 

concessão liminar da proteção possessória é necessária à presença dos 

requisitos enunciados no art. 561 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, 

a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e 

a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a 

perda desta, na de reintegração.(...) Assim, por entender que os 

argumentos expostos na inicial e os documentos juntados, não permitem 

de plano, uma compreensão segura da controvérsia de índole 

possessória, DESIGNA-SE audiência de justificação prévia para o dia 17 

de Abril de 2017, às 10h00min, na sala de audiências da Vara Única do 

Fórum desta Comarca. Cite-se o requerido para comparecer a audiência 

acima designada, conforme preceitua o artigo 562, do Código de Processo 

Civil, devendo constar no mandado que, o prazo para contestar a ação 

será contado da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos 

do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Intime-se a 

par te  au to ra  pa ra  comparecer  na  aud iênc ia  ac ima 

designada.Cumpra-se.Em razão do reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia do presente como MANDADO.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1453-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ATILIO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Vistos, etc.

Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em face 

de Ademir Atilio Klein pela suposta prática dos crimes previstos nos 

artigos art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c.c. Art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 

14, II, na forma do art. 70, 2ª parte, todos do Código Penal.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que foi designada 
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audiência para o dia 17/02/2017, às 10h30min, com intuito de oitiva da 

testemunha Roberto Machado de Aguiar, conforme se observa às fls. 

288/290 (Ref: 113), todavia, a referida testemunha encontra-se no 

Município de Cuiabá/MT para tratamento de saúde, consoante certidão de 

fls. 326/327 (Ref: 127 e 130).

Desta forma, este gabinete efetuou contato telefônico com a testemunha 

pelo número (66) 98426-5233, tendo o Sr. Roberto informado que só 

poderá especificar data de retorno após o dia 23/02/2017, considerando 

que nesta data saberá se terá alta ou não.

Pelo exposto, CANCELA-SE a audiência do dia 17/02/2017 às 10h30min.

Por fim, considerando as informações prestadas pela testemunha, 

PERMANEÇAM os autos em gabinete para posterior designação de 

audiência.

Ressalta-se que no dia 23/02/2017, este gabinete fará novo contato 

telefônico com o Sr. Roberto para maiores informações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64144 Nr: 910-53.2014.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10.647-MS

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que no dia 24 de Junho de 

2015, a advogada da requerente foi devidamente intimada via DJE Nº. 

9560 para dar prosseguimento no feito, conforme se observa às fls. 110 

(Ref: 15).

Portanto, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos

 Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42367 Nr: 800-84.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindifátima Gonçalves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico que a contestação retro foi protocolada tempestivamente. 

Outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ-MT, intimo a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, a impugne.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 40679 Nr: 280-27.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVDORdPHVDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de exonerar o 

requerente AMIKAEL BRUNO RIBEIRO DE JESUS da prestação de 

alimentos para com P. H. V. de J., apenas no que toca ao fornecimento do 

leite sem lactose.Ainda, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

no que tange às visitas do menor.Prosseguindo, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Entretanto, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao requerido e, por 

consequência, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento dos ônus 

sucumbenciais.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, 30 de janeiro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45896 Nr: 454-02.2017.811.0034

 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: Deusmar dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar nos autos, de forma pormenorizada, as 

cláusulas contratuais que se pretende revisar, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito, 

consoante disciplina do art. 485, I, do NCPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 20 de fevereiro de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42345 Nr: 783-48.2016.811.0034

 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: ERNESTO DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINÉIA MOREIRA DOS SANTOS, Zilmar Gomes 

Pereira, DIMAS NAVES GUIMARÃES, Sílvio José Moreira, WELTON 

MIRANDA DE AMORIM, Ilson Rocha Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref: 101 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203, § 4º do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 

9.1.1 que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando das partes requeridas, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 38854 Nr: 687-16.2015.811.0051

 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: Valdécio Társis Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural - Juscimeira Vale 

do São Lourenço, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, Sérgio Dezordi, Marco 

Antonio Dotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Laís 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 275 de 367



Schwarz Viana Fernandes - OAB:18264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:6526, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285, Marco 

Antonio Dotto - OAB:4628-A

 Certifico que a contestação de ref. 34 foi protocolada tempestivamente. 

Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo a parte requrente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a impugne.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 699-18.2014.811.0034

 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: MATEUS RODRIGUES LEITE

 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:

 Certifico que o recurso de apelação de ref. 48 foi protocolado 

tempestivamente. Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)dias, apresentar as suas 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 38422 Nr: 765-61.2015.811.0034

 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: Elso Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Dom Aquino-MT, FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT., Adair Pereira Ismerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:, Edmilson Vasconcelos de Moraes 

- OAB:8548, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Laís 

Schwarz Viana Fernandes - OAB:18264/MT

 Certifico que a contestação de ref. 33 foi protocolada tempestivamente. 

Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze)dias, a impugne.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 385-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, CÉLIA DE FREITAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, Marco Aurelio 

Mestre Medeiros - OAB:15401/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, INTIMO os advogados da 

parte Requerente Dr(a). Fernando Tardioli Lucio de Lima, OAB nº 

206727/SP, e da parte Requerida Dr(a). Karlos Lock OAB nº 16828/MT e 

Mario Cesar Crema 3873/MT, para tomarem conhecimento da destituição 

do perito Engenheiro Agrimensor Carlos Roberto Michelini e, 

consequentemente, nomeação para funcionar como Avaliador Judicial, o 

Engenheiro Agrônomo, Sr. Rosandro Moura de Andrade, portanto, intimo 

as partes para que em 15 (quinze) dias, se quiserem, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente 

técnico, apresentar quesitos, conforme o Art. 465, §1º e seus incisos, 

BEM COMO para que, manifestem-se acerca da proposta de honorários 

periciais apresentados, no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e 

quinhentos reais). Em aceitndo a proposta, deverá a parte autora efetuar o 

o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor para, início dos 

trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação dos Advogados Dr. Emerson Sanábria Carvalho, OAB/MT 6413, 

e Remi Cruz Borges, OAB/MT 11148-A, para, no prazo legal, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 15,00 (quinze 

reais) a fim de dar cumprimento ao mandado de citação - intimação, 

mediante depósito identificado na conta corrente n. 9.873-6, Agência 

2029-X do Banco do Braisl S.A, com o código do processo ao qual está 

vinculado, para que seja possível sua correta identificação, conta citada 

destinada exclusivamente aos depósitos dos valores relativos à condução 

dos Oficiais de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 473-42.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildes Almeida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Processo nº 473-42.2016.811.0034 (Código 41339)

VISTO,

Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada por ANTÔNIO 

REGINALDO ROLDÃO em face de ADENILDES ALMEIDA DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em sede da audiência de conciliação realizada nos autos de código 43832, 

ora apensados a esta execução, as partes entabularam acordo, 

avençando, dentre outras cláusulas, a extinção deste feito, senão 

vejamos: “O requerente Adenildes Almeida de Souza pagará ao requerido 

Antônio Reginaldo Roldão a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

dividida em sete (07) pagamentos de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada um, 

com vencimento do primeiro em 06/04/2017, 06/05/2017, 06/06/2017, 

06/07/2017, 06/08/2017, 06/09/2017 e 06/10/2017, a serem efetuados na 

conta corrente nº 40785-2, agência 8054, Banco Sicredi, em nome do 

requerido Antônio Reginaldo Roldão. O não pagamento nas datas 

aprazadas ensejará multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do 

acordo, sendo que o vencimento de uma parcela antecipará o vencimento 

das demais. Considerando o acordado, pugnam pela extinção destes 

autos, bem como dos autos de Código 41339”.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, consigno que em eventual descumprimento da ação, o exequente 

poderá deflagrar a fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação 

anulatória código 43832.

Custas, se houver, pelo exequente.

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, 20 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 41145 Nr: 425-83.2016.811.0034

 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): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:15401/MT

 Processo nº 425-83.2016.811.0034 (Código 41145)

VISTO,

DEFIRO o pedido de ref.: 29.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos matrícula atualizada do bem ofertado à penhora, 

sob pena de rejeição do mesmo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, nos 

termos do despacho de ref.: 29.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 24 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42612 Nr: 939-36.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a parte Executada por 

sua advogada Marise Soares Guimarães de Souza, OAB/MT 7.846, para 

no prazo de 15(quinze) dias analisar a nota promissória original no balcão 

da secretaria da vara única, apresentar quesitos e indicar assitente 

técnico. E ainda, referente a proposta de de honorários periciais no valor 

de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), por parte do Perito 

Grafotécnico, Dr. Luiz Antônio Silvio Pereira, intimo o advogado da parte 

Exequente REMI CRUZ BORGES - OAB/MT 3.187 e a advogada da parte 

Executada, a advogada Marise Soares Guimarães de Souza - OAB/MT 

7.846-MT para querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 875-02.2011.811.0034

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 875-02.2011.811.0034 - 30197

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Pereira Alves

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Paulo Sérgio Pereira Alves, CPF: 97254614104, 

RG: 1265509-0 SSP/MT, Filiação: Braulino Alves da Silva e Irani Pereira 

Alves, data de nascimento: 04/11/1983, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, solteiro(a), mecânico/soldado, Endereço: Br 364 Km 212, S/n - 

Exercito, Bairro: Vila Goulart, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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: Processo nº 875-02.2011.811.0034 (Código 30197) - VISTO, 

Trata-se de Executivo de Pena pertencente ao reeducando PAULO 

SERGIO PEREIRA ALVES, pela condenação de uma pena de 06 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixada e, 1/30 do salário mínimo, 

sendo substituída em audiência de justificação por prestação pecuniária. 

Depreende-se dos autos que o reeducando não procedeu o pagamento do 

valore fixado a titulo de prestação pecuniária, bem como, que conforme 

Carta Precatória de intimação juntada à fls. 69/70, o mesmo encontra-se 

em lugar incerto e não sabido. Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público pugna pela declaração da extinção da punibilidade do 

reeducando em virtude da prescrição da pretensão executória (fls. 72/73). 

É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que deve ser acolhida 

a manifestação ministerial. É cediço que o denunciado foi condenado a 

uma pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixada e, 

1/30 do salário mínimo, sendo substituída em audiência de justificação por 

prestação pecuniária. Perlustrando os autos, verifica-se que entre a data 

do início do cumprimento da pena do reeducando até a presente data já 

transcorreu o período prescritivo, outrossim, sem que houvesse qualquer 

marco interruptivo ou suspensivo do curso da prescrição. Assim, 

considerando-se que a pena in concreto do reeducando foi de (06 

meses), esta prescreve em 03 (três) anos, consoante reza o artigo 109, 

inciso VI do Código Penal, verifico que transcorreu mais de 03 (três) anos 

desde a audiência admonitória (21.02.2013 a 16.12.2016), assim mister 

reconhecer a prescrição da pretensão executória. Portanto, prescindível 

se faz então a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 

punitiva estatal, pelos elementos acima expostos. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado PAULO SERGIO PEREIRA ALVES referente à 

pena em tela imposta, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c artigo 

109, inciso VI e artigo 110 todos do Código Penal, para reconhecer a 

prescrição da pretensão executória. Como o réu encontra-se em local 

desconhecido, intime-o da sentença por EDITAL com prazo dilatório de 60 

(sessenta) dias, nos termos do § 1º, in fine, do artigo 392 do Código de 

Processo Penal. P.R.I. Após o transitado em julgado a presente sentença, 

proceda-se as baixas e anotações de estilo, bem como, posteriormente 

arquivem-se os autos. Cientifique o Ministério Público. Dom Aquino, 16 de 

dezembro de 2016. Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, 

Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Jesinete Alves Silveira

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 996-25.2014.811.0034

 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: EUSTÁQUIO BORGES DA COSTA

 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:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45224 Nr: 205-51.2017.811.0034

 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 VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, INTIMO parte autora, para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de Ref: 15.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 564-35.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiana Claudino da Silva Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:38 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203, § 4º do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 

9.1.1 que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 538-03.2017.811.0034

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 538-03.2017.811.0034 (Código 46069)

VISTO,

Trata-se de à execução opostos por LEONIR DA SILVA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, em 

que o embargante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, alegando ser pobre no sentido da lei.

Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas 

com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos 

comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família.

 No caso dos autos, vislumbra-se que não bastasse o autor sequer 

declinar sua profissão na qualificação inicial, o próprio não trouxe ao feito 

qualquer documento que indique, ainda que precariamente, que o 

embargante não possui condições de arcar com as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Imperiosa, portanto, a emenda à exordial.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 02 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 12/2017-DF

O DOUTOR, Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, M.M. Juiz Substituto, 

Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, em 

Substituição Legal, no uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando que, o uso do meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi 

admitido e disciplinado pela Lei Federal n.º 11.419, de 19 de dezembro de 

2006;

 Considerando que, a Resolução n.º 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico – PJE como o sistema informatizado de 

tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário; 

Considerando que, o Processo Judicial Eletrônico-PJE, sistema de 

tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, com a elaboração de diversos tribunais 

brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais;

 Considerando a homologação do Plano de Expansão do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE, junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Feliz Natal;

 Considerando a convocação de todos os Servidores, assessores e 

magistrados do Juizado Especial da Comarca de Feliz Natal, na Escola dos 

Servidores do TJMT, receber o treinamento para o correto manejamento 

das ferramentas disponíveis no PJE;

 Considerando que a partir das 12h00 do dia 27.03.2017 será implantado o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, no Juizado Especial Cível da 

Comarca de Feliz Natal, por meio da migração dos processos atualmente 

em tramitação no sistema Projudi, a utilização do PJE para distribuição de 

novas ações será obrigatória a partir desta data;

 Considerando que a fim de garantir o sucesso da migração dos dados, 

bem como o objetivo de assegurar a adequada comunicação dos atos 

processuais pelo sistema PJE, os advogados deverão regularizar seus 

cadastros junto ao Projudi até a data de 17.03.2017, bem como promover 

seu cadastramento no PJE até a data de 24.03.2017, a falta de 

regularização dos dados junto ao PROJUDI, bem como a ausência do 

adequado cadastramento no PJE, até as datas estabelecidas neste item, 

implicará na impossibilidade de comunicação dos atos processuais a partir 

da implantação do novo sistema, até que a(s) pendência (a) seja(m) 

definitivamente sanada(s);

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER, os prazos processuais, intimações e citações no 

âmbito do Juizado especial Cível da Comarca de Feliz Natal no período de 

24 a 31.03.2017, (salvo com relação às audiências de Conciliação do 

Juizado Especial), os quais retornarão o seu curso, no próximo dia útil.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral 

de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado e à Ordem 

dos Advogados do Brasil.

 Feliz Natal, 07 de março de 2017.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz Substituto – Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74590 Nr: 736-28.2015.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Zanco, Paulo Airton Bortolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DEBASTIANI, WENDOLINO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B, Raquel - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado JIANCARLO 

LEOBET para devolvê-lo, uma vez que transcorreu o prazo legal para 

carga do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74748 Nr: 802-08.2015.811.0093
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 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: WENDOLINO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AIRTON BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado JIANCARLO 

LEOBET para devolvê-lo, uma vez que transcorreu o prazo legal para 

carga do feito.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86798 Nr: 228-37.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILTON FERREIRA HERMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlon de Souza Porto - 

OAB:17.958-OAB/MT

 Vistos em correição.

Nomeio como defensor dativo para defender o acusado durante a deslinde 

da ação o causídico, ARLON DE SOUZA PORTO

Para tanto, em obediência ao provimento nº 09/2007-CGJ e da Resolução 

nº 096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Mato Grosso, arbitro honorários advocatícios na proporção de 10 (dez) 

URH, que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Registre-se que caso seja nomeado Defensor Público para atuar nesta 

Comarca, antes do término processual, o advogado nomeado dativo será 

custeado proporcional aos atos realizados.

INTIME-SE o ilustre advogado, consignando no mandado que, caso aceite 

o encargo, muito nos honrará.

Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo após o devido 

cumprimento da nomeação.

Identifique-se como vistos em correição com a colocação de duas tarjas 

verdes na lombada da capa do processo.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 460-49.2014.811.0087

 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: Terezinha Aparecida de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) Na forma do art. 

311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da 

parte autora, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o INSS, 

no prazo de 30 (trinta) dias, CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB 

19004690819 à TERESINHA APARECIDA DE OLIVEIRA COUTINHO (CPF 

384.140.231-34), nos moldes do art. 59 e seguintes, da Lei 8.213/91, com 

data do início do benefício – DIB - em 23/12/2013, com RMI e RMA a 

calcular pelo INSS, com data de início do pagamento (DIP) a contar da 

intimação da presente decisão. b) condenar o INSS a pagar à parte autora 

as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Requisite a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão 

ao Gerente Executivo do INSS da Comarca.DETERMINO À SECRETARIA 

que, antes de enviar os autos ao INSS, expeça ofício ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso solicitando o pagamento dos 

honorários do perito médico RICARDO HENRIQUE RIBEIRO – CRM 1845/MT, 

nos moldes do Anexo I, da Resolução 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, certificando nos autos o envio.Concedo o benefício de gratuidade 

judiciária.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Intimem-se.Decorrido o prazo, com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em razão da remessa necessária, nos termos do art. 496, 

parágrafo 1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86798 Nr: 228-37.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILTON FERREIRA HERMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlon de Souza Porto - 

OAB:17.958-OAB/MT

 Vistos.

Não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo audiência 

de instrução para o dia 25 de maio de 2017, às 13h30min, por ausência de 

vaga anterior na pauta.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101680 Nr: 2376-50.2016.811.0087

 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: Aline Santos de Lima, Deiguidi Donizete Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benfícios da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por Aline Santos de 

Lima e Deiguidi Donizete Alves, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Vejo que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto no 

artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 226 (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por Aline 

Santos de Lima e Deiguidi Donizete Alves, ambos já qualificados, bem 

como o acordo entabulado entre as partes referente à guarda 

compartilhada do filho Davi Lucas Lima Alves.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

Oficie-se o Cartório para as averbações necessárias.

Custas suspensas em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 2950-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 279 de 367



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Carla Paranhas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Juliana Carla 

Paranhas da Silva em desfavor de Edmar Broch, ambos qualificados nos 

autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 64/66, as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do NCPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes não dispuseram quanto às despesas, estas 

serão divididas igualmente entre elas.

 Ademais, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98734 Nr: 708-44.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Pereira Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Deste modo, com amparo no art. 300, do NCPC, DEFIRO a antecipação 

de tutela pleiteada, determinando que o requerido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, implemente o benefício auxílio doença NB 609.755.864-7 de 

titularidade de LAERTE PEREIRA LEITE sob pena de multa que desde já fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais).[...]Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETARIA:1. Cite-se o requerido, na pessoa 

de seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, NCPC).2. Com a juntada da 

contestação intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo 

ato, dos quesitos apresentados.3. Intime-se a parte requerente para que 

compareça na data de 06/06/2017, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial.

[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99323 Nr: 1056-62.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JAHNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 POSTO ISSO, considerando o que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida 

a pagar ao requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir correção monetária a contar da sentença, 

consoante Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da data do fato 

danoso, conforme artigo 398 do Código Civil, julgando assim extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, 

em vista da natureza e importância da causa e o grau de zelo do 

profissional.Com o trânsito em julgado, certifique-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102664 Nr: 3091-92.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Euzebio Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ordinária Inominada com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera 

Pars proposta por JOSÉ EUZEBIO SANTANA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% 

decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real 

para URV.

Compulsando os autos, verifico que a parte requer a desistência da ação, 

fl. 100.

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, para 

serem entregues em mãos da requerente, mediante recibo nos autos.

Em detrimento do indeferimento da gratuidade da justiça, custas ao 

requerente.

 Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 1385-50.2011.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovandir Batista

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

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando petitório retro, remeta-se os autos à contadoria, objetivando 

a especificação dos valores referentes às custas e despesas 

processuais finais da presente execução.

Após, intime-se a parte autora para que providencie o seu pagamento.

Devidamente paga às custas e, com o trânsito em jugado, cumpra-se 

integralmente a sentença prolatada (fls. 65/66).

No mais, proceda-se com a inclusão da causídica Louise Rainer Pereira 

Gionédis, OAB/MT 16.691/A, na capa dos autos, devendo as futuras 

intimações e publicações serem feitas em nome desta.

Cumpra-se

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46100 Nr: 98-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - C 

R C M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zizelina Aparecida Vilela Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos constatei que o mandado 

não foi cumprido devido a necessidade de comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Ao setor de expedição 

para que oficie o juízo deprecante informando a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça em ref. 07 para conhecimento e intimação das partes.

Guiratinga - MT, 27 de janeiro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 44930 Nr: 2142-27.2016.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Moraes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro - OAB:14267/MT

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 Cite-se o réu da presente ação.

Intimem-se as partes, a fim de que manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do interesse na autocomposição, atentando-se ao que dispõe 

o art. 334, §§4º e 5º, do Novo Código de Processo Civil.

Em caso positivo, remetam-se os autos à Conciliadora do Juízo, a fim de 

designe data para audiência de conciliação. Em caso negativo, abra-se 

prazo para contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de 

Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 1252-93.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 1252-93.2013.811.0036

Código: 32733

Ação Penal - Criminal

 Despacho.

Vistos em Correição.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/02/2017, às 

13h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- INTIMEM-SE o acusado, para que compareçam à audiência ora 

designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, emendar 

a peça exordial, atribuindo à causa a quantia correspondente ao valor 

econômico do imóvel no importe de R$442.000,00 (quatrocentos e 

quarenta e dois mil reais).2) E no mesmo prazo DETERMINO o recolhimento 

da taxa judiciária e das custas judiciais necessárias, referente a esse 

novo valor, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM A CONSEQUENTE 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil.3) INTIME-SE, ainda, a parte autora, por seu patrono, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a 

inicial, indicando no pedido a sua opção pela realização ou não da 

audiência de conciliação ou de mediação, conforme estabelece o art. 319, 

inc. VII, do Novo Código de Processo Civil.4) Após, CERTIFICA-SE a 

serventia e volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 24/02/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47260 Nr: 695-67.2017.811.0036

 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: Artur Fontoura Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo autor.Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, na espécie, entendo 

ser impositiva a concessão da justiça gratuita à requerente a fim de 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que se trata de recurso público 

o qual não admite a autocomposição (art. 334, §4º, II do Novo CPC), além 

do mais a própria parte autora manifestou nos autos pela opção da não 

realização dessa audiência. Portanto, CITE-SE INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena das advertências a que faz 

menção o art. 344 do Novo Código de Processo Civil.Após, caso seja 

apresentada a defesa pelo INSS, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 24 de Fevereiro de 2017. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47164 Nr: 650-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATdM, MTdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO-defensor público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:CITAÇÃO

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Silvania Teodora de Moraes, Rg: 

2020343-3 Filiação: João Santana de Moraes e Marcelina Teodora de 

Moraes, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua E, Quadra 06, Casa 17, 

Bairro: Residencial Milton Figueiredo, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente.

Inicialmente, postergo o pedido liminar de guarda provisória da menor à 

realização de estudo psicossocial pela psicóloga e assistente social 

forense, a fim de verificar o estado da criança e as condições em que 

vive atualmente, inclusive da pretensa guardiã, devendo o referido estudo 

ser realizado na residência da requerente, o qual deverá ser elaborado no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Após o estudo psicossocial volte-me conclusos para análise do pedido 

liminar de guarda provisória.

Cite-se a requerida via edital, consignando que a mesma deverá informar 

seu interesse na realização de audiência de conciliação.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz Substituto

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 386-80.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Autos nº 386-80.2016.811.0036

Código: 40924

Representação Criminal.

 Despacho.

 Vistos.

Tendo em vista que, outrora fora determinado por este juízo o 

contramandado a prisão temporária (fls.157/159), sob a condição de que, 

o representado comparecesse perante a autoridade policial, a fim de 

prestar esclarecimentos, o que até o presente momento não ocorreu. 

Portanto, não se tem mais empecilhos, receio o temor de que o investigado 

se apresente expontaneamente à Autoridade Policial.

Deta feita, INDEFIRO o pedido de fls. 197/198, e DETERMINO que o Nobre 

Causídico, apresente o investigado a autoridade policial no prazo de 05 

dias, para ser inquirida independente de intimação e marcação de data e 

horario, sob pena de ser decretada PRISÃO PREVENTIVA, com 

fundamento na conveniência da instrução criminal (o investigado está 

desdenhando da justiça e colocando empecilhos para a investigação) e 

aplicação da lei penal (ou seja, vai dado como foragido).

Ressalto ainda, caso o advogado, não apresente seu cliente acarretará 

penalidades civeis e administrativas e criminais, pois, com essa conduta 

protelatória está intencionalmente criando embaraços para a 

Administração da Justiça.

Sai o advogado do investigado devidamente intimado via DJE.

Comunique-se ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 02/03/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9148 Nr: 412-30.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 Sentença

Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada, determino a intimação 

dos beneficiários e a expedição do respectivo alvará de levantamento.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 36691 Nr: 515-22.2015.811.0036

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Márcia Almeida Chaves, Stalyn Paniago Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

intimo as partes sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de 

arquivamento, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Guiratinga - MT, 7 de março de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44081 Nr: 1703-16.2016.811.0036

 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: Roberto Noda Kihara Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova o 

recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o mandado de 

citação que encontra-se com oficial Gilmar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 1229-84.2012.811.0036

 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: Eliete de Almeida Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS DE 

ROO - OAB:.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora apresentou Memoriais Finais às fls. 

122/125. Intime-se a parte ré para o mesmo ato.

Guiratinga - MT, 7 de março de 2017.
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Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 2642-93.2016.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Vilarinho Ltda-ME, Silvia Nogueira 

Vilarinho, Ivanete Alexandre da Silva, Alexandre Vilarinho

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

Procuradora do Estado/MT - OAB:, Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verificando nos autos, constatei na ref. 11 que a 

executada indicou bens passiveis de penhora em petição com habilitação 

de advogado. Embora a oficial de justiça tenha tomado conhecimento da 

indicação deixou de proceder a penhora e avaliação do bem. Nesta 

oportunidade, encaminho para o setor de expedição para que desentranhe 

o mandado devolvido na ref. 13 ao Sr. meirinho, afim de que cumpra 

integralmente o quanto deprecado, devendo proceder a Penhora do bem 

indicado e avaliação, intimando a executado da penhora, preservando a 

meação se comprovada, abrindo-se prazo para o executado interpor 

querendo Embargos.

Guiratinga - MT, 26 de fevereiro de 2017.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 726-87.2017.811.0036

 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: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência 

alegada como cópia da carteira de trabalho, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento das custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de março de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz Substituto

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77600 Nr: 117-55.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelneci Gomes Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos ante a apresentação de resposta à 

acusação (ref. 10), a qual se ateve em discordar da exordial acusatória, 

afirmando-se que a inocência do acusado será demonstrado na instrução 

processual.

Nesse passo, os argumentos expedidos não são suficientes para, por 

ora, afastar a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como 

inexiste quaisquer das hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 

397 do CPP.

Ainda, não é esta a ocasião oportuna para a análise aprofundada dos 

fatos, cabendo tão-somente atentar-se para os requisitos materiais e 

formais da peça inicial acusatória, os quais vislumbro preenchidos à 

contento para esta fase processual.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

fevereiro de 2017, às 14h30min, determinando-se a intimação da defesa, 

das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79784 Nr: 1185-40.2016.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS APARECIDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:139527/SP

 “Vistos em correição.

Considerando a informação de que a testemunha Edileia da Silva de Souza 

está residindo na cidade de Sinop/MT (ref. 12 - certidão), bem como o 

caráter itinerante da missiva, DETERMINO o envio desta carta àquela 

comarca para a oitiva da testemunha supra.

Comunique-se o Juízo deprecante do envio da presente missiva.

 Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76309 Nr: 873-98.2015.811.0096

 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: RUBENS RIGO, VARLEI APARECIDA BERTIPANHA RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NASSAR FRUTUOSO, SANTOS 

FERMINO MONTEIRO, EDSIA MACHADO MONTEIRO, PEDRO DE MORAES, 

ANÉSIA GUSMÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 873-98.2015.811.0096

Código nº: 76309

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, intime-se 

pessoalmente a parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprove nos autos o pagamento do valor referente à diligência do oficial 

de justiça, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito 

(art. 485, X, § 1º do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 02 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79240 Nr: 840-74.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARM, SCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro a tutela antecipada e CONCEDO A GUARDA 

PROVISÓRIA da menor K. V. R. da Silva a requerente SANDRA CRISTINA 

RODRIGUES MARCELLO, levando-se, em consideração o princípio da 

supremacia do melhor interesse da criança. Expeça-se o termo de guarda 
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provisória, intimando-se à parte autora a firmá-lo. Ciência ao Ministério 

Público. Determino que a equipe multidisciplinar realize estudo psicossocial 

na residência da genitora e na residência da tia da menor, no prazo de 30 

(trinta) dias. Após a realização do estudo, mediante relatório nos autos, 

ouça-se o Ministério Público. Na sequência, conclusos para deliberação. 

Itaúba/MT, 02 de março de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80158 Nr: 1405-38.2016.811.0096

 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: Judith Machado de Oliveira

 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:

 Autos nº 1405-38.2016.811.0096

Código n°: 80158

Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de auxílio doença, c/c tutela de urgência, 

c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez proposta pela 

Judith Machado de Oliveira em face do INSS- Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Na petição de à ref. 06 a parte exequente requereu a desistência da ação, 

considerando o equivoco na distribuição do presente feito.

 DECIDO.

Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de concessão de 

auxílio doença, c/c tutela de urgência, c/c pedido de conversão em 

aposentadoria por invalidez, na forma do artigo 485 inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias, 

após arquivem-se os autos.

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

Itaúba-MT, 03 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 335-83.2016.811.0096

 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: ANA PAULA OLIVEIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 335-83.2016.811.0096

Código n°: 78150

Vistos em correição.

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita (art. 98, § 1º do CPC).

4) Comprovada a relação de parentesco, DEFIRO o pedido estipulado pela 

requerente, assim, FIXO os alimentos provisórios na proporção de 30% do 

salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 281,10 (duzentos 

e oitenta e um reais e dez centavos) a serem pagos a partir da citação, a 

ser pago diretamente à genitora da parte autora mediante recibo, sendo 

que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra 

a realidade do binômio possibilidade/necessidade.

 5) DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25 DE MAIO DE 2017 ÀS 17HS20MIN.

6) CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE a representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo 

e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado.

8) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

9) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 03 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 1193-17.2016.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suze Matos de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos dos Provimentos nº 56/2007 e nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, 

Seção 16, Art. 1.221, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

“Contestação”, apresentada na ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 259-93.2015.811.0096

 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: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:17939/O, JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:6528, VANESSA 

ROBERTA TONIAZZO - OAB:341115

 Autos nº: 259-93.2015.811.0096

Código nº: 74801

 Vistos em correição.

I – Nos termos do artigo 487, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

intime-se o autor para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sobre a 

prescrição arguida na contestação.

 II – Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 03 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78133 Nr: 330-61.2016.811.0096

 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: GRACE ANDRADE DE MENEZES, MARCIA KAUANE 

ANDRADE DE MENEZES SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

consistente em determinar que a autarquia requerida Considerando a 

natureza alimentar do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º da CR/88), 

INTIME-SE e a parte requerida para proceder a implantação da pensão por 

morte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497, do 

CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em favor das autoras, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Oficie-se à parte requerida, requisitando-se a implantação 

do benefício, consignando-se o prazo de 30 dias.Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 
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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), 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°.Defiro o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, , nos termos do art. 98 do 

CPC/2015.INTIME-SE. CITE-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE.Itaúba/MT, 02 de março de 

2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78320 Nr: 388-64.2016.811.0096

 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: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifico erro material contido na decisão de ref. 33, para consignar que a 

audiência de conciliação fica designada para o dia 25 de maio de 2017, às 

17hs00min, mantidos os demais termos da decisão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 06 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74448 Nr: 116-07.2015.811.0096

 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: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Embora o Estado de Mato Grosso tenha manifestado no feito, certo é 

que a citação não obedeceu assistemática processual, uma vez que não 

houve a remessa dos autos juntamente com a carta de citação. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 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, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.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.Por fim, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Itaúba/MT, 20 de fevereiro de 2017.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 66-10.2017.811.0096

 AÇÃO: Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:15857

 Dessa forma, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de WILSON JOSÉ DA 

SILVA, concedendo-lhe liberdade provisória sem fiança, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 

319 do Código de Processo Penal: [...]. INTIME-SE o acusado, 

pessoalmente, para que constitua novo advogado, que deverá apresentar 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nomeação 

de defensor dativo. Assim, fica sem efeito a resposta à acusação 

oferecida às fls. 87/101 (ref. 31). Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73386 Nr: 917-54.2014.811.0096

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON L PASA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA DOS 

SANTOS BAHIA - OAB:6486

 Por tais razões, DEFIRO a liminar pretendida para o fim de determinar a 

retenção dos valores a título de ISS referente aos contratos n. n. 

4600005539 e 4600005541 pela Concessionária Copel até atingir o 

montante devido, por contrato. Expeça-se ofício á Concessionária Copel 

informando a respeito desta decisão, determinando, outrossim, que os 

respectivos valores a título de retenção sejam depositados em juízo para 

garantia futura das execuções fiscais objetos desses contratos, devendo 

a Concessionária Copel juntar aos autos o comprovante de depósito e 

também cópia das notas fiscais de valores pagos à requerida. A fim de 

evitar decisões conflitantes, determino o apensamento aos autos n. 

1199-92.2014.811.0096 (Cód. 73811).Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Itaúba/MT, 03 de março de 2016.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76462 Nr: 921-57.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS TEIXEIRA DE MOURA, JOSÉ DO 

LIVRAMENTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 Autos nº: 921-57.2015.811.0096

Código nº: 76462

 Vistos em correição.

I – Em que pese o causídico ter apresentado Defesa defendendo os 

interesses de ambos os réus, não há nos autos instrumento de 

procuração outorgado pelo réu JOSÉ DO LIVRAMENTO AMORIM.

 II – Dessa forma, intime-se o nobre causídico subscritor da Defesa 

(ref.27) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a situação 

processual em relação ao réu José do Livramento Amorim, sob pena de 

desconsideração da peça apresentada.

 III – Após a regularização processual ou o decurso do prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72338 Nr: 210-86.2014.811.0096

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Autos nº: 210-86.2014.811.0096

Código n°: 72338

Vistos em correição.

I - Defiro o pedido formulado pelo nobre advogado.

II - Expeça-se a certidão de honorários como requerido.

III - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72146 Nr: 65-30.2014.811.0096

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 65-30.2014.811.0096

Código n° 72146

Vistos em correição.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos.

2. Em não havendo manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, certifique-se 

e arquivem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Itaúba/MT, 22 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 550-59.2016.811.0096

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VALDECIR PIERETTO, ANA NEUSA LOPES PIERETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 550-59.2016.811.0096

Código n°: 78755

Vistos em correição.

Foi determinada a parte autora a emenda a inicial para corrigir vício do polo 

passivo bem como juntar aos autos certidões negativas em nome do 

requerente.

A parte autora cumpriu parcialmente as determinações, deixando de sanar 

o vício constante no polo passivo.

Diante disso INTIME-SE derradeiramente a parte autora para que emende a 

inicial, nos termos do despacho à ref. 04, sob pena de indeferimento da 

inicial.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 23 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 132-24.2016.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTENES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 132-24.2016.811.0096

Código n°: 77633

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição de dinheiro apreendido formulado por 

JOSÉ VALTENES RODRIGUES já devidamente qualificado nos autos.

Aduz que é empresário no estado, que possui máquinas de música de 

aluguel, e que o referido dinheiro foi proveniente de tal serviço.

Juntou aos autos o contrato social (fl. 40).

Com vistas, o Ministério Público manifestou pelo deferimento o pedido (ref. 

28).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O art. 118 do Código de Processo Penal traz que “Antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Além disso, o art. 120 do CPP, que também regula acerca da restituição 

das coisas apreendidas, dispõe que: “A restituição, quando cabível, 

poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos 

autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”.

Dos dispositivos supracitados, é possível verificar que constitui requisito à 

restituição da coisa apreendida a inexistência de dúvidas quanto ao direito 

de propriedade da requerente sobre o bem cuja restituição se requer e 

que o bem não mais interessa para a persecução penal.

 O flagranteado foi apreendido por ter cometido, em tese, o delito 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, não tendo nenhuma relação com o dinheiro 

apreendido. De outro lado, não há nos autos indícios de que a quantia seja 

proveniente de ilícito.

Ademais disso, verifica-se que o requerente apresentou documentos que 

demonstram a sua atuação no ramo empresarial, circunstância que 

corrobora a sua alegação de que o valor foi adquirido com a atividade 

comercial.

 Desta forma, DEFIRO o pedido de restituição do valor apreendido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 07 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77087 Nr: 1147-62.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 08 DE MAIO DE 2017 

às 09H00MIN onde será dada a oportunidade do oferecimento do sursis 

pelo órgão ministerial, caso o requerido preencha todos os requisitos. 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se o acusado já foi beneficiado pela 

suspensão condicional do processo. INTIME-SE a parte acusada para 

comparecer à audiência mencionada, bem como, intime-se seu defensor. 

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Após, façam-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba/MT, 24 de 

fevereiro de 2017. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77084 Nr: 1144-10.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 1144-10.2015.811.0096

Código n°: 77084

Vistos em correição.

Analisando a resposta apresentada pelo réu à ref. 31, e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.
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Todavia, verifico que a defesa pugnou em sua defesa para que o acusado 

seja beneficiado com o instituto da suspensão condicional do processo, 

sob pena de nulidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 08 DE MAIO DE 2017 

às 09H00MIN onde será dada a oportunidade do oferecimento do sursis 

pelo órgão ministerial, caso o requerido preencha todos os requisitos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se o acusado já foi beneficiado pela 

suspensão condicional do processo.

INTIME-SE a parte acusada para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 24 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71317 Nr: 601-75.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diogo Viecelli - 

OAB:22.370/MT

 Autos nº: 601-75.2013.811.0096

Código n°: 71317

Vistos em correição.

Analisando a resposta apresentada pelo réu à ref. 35, e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 08 DE MAIO DE 2017 

às 09H40MIN onde será dada a oportunidade do oferecimento do sursis 

pelo órgão ministerial, caso o requerido preencha todos os requisitos.

INTIME-SE a parte acusada para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, 

para comparecerem à audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 24 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 80060 Nr: 1355-12.2016.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 20,00 (vinte reais), nos termos 

da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta Corrente n.º 6304-5, 

Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de Itaúba/MT, 

possibilitando assim, o cumprimento do “Mandado de Citação”, tendo em 

vista que endereço constante na inicial está incompleto, o que impossibilita 

a entrega pela Empresa de Correios e Telegrafos, conforme determinado 

na r. decisão de referência nº .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 1423-59.2016.811.0096

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 20,00 (vinte reais), nos termos 

da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta Corrente n.º 6304-5, 

Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de Itaúba/MT, 

possibilitando assim, o cumprimento do “Mandado de Citação”, tendo em 

vista que endereço constante na inicial está incompleto, o que impossibilita 

a entrega pela Empresa de Correios e Telegrafos, conforme determinado 

na r. decisão de referência nº .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80317 Nr: 1462-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA DA SILVA ME, EDNA 

APARECIDA DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1462-56.2016.811.0096Código n°: 80317Vistos em 

correição.1.CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.2.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).3.Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.(...) FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015).9.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução.10.Caso não haja pagamento ou não 

sejam encontrados bens passíveis de penhora, façam-me os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online.11.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Itaúba/MT, 1° de março de 2017.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81826 Nr: 374-46.2017.811.0096

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino aos embargantes que no mesmo prazo 
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concedido para a emenda da inicial, esclareçam a diferença havida entre o 

valor atribuído aos embargos e o valor atribuído à execução, sob pena de 

modificação “ex officio”. Após a emenda da inicial ou o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12175 Nr: 450-30.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Nivaldo Dias Vieira para habilitação na ação de 

execução de sentença de Neusa Almeida para substituição de alvará 

judicial para recebimento de valores.

Após a expedição de alvará judicial para pagamento de RPV pertencente à 

parte autora, aportou aos autos à informação de que a mesma veio a 

falecer, assim, o requerente pugna pela sua habilitação no feito para que o 

mesmo venha receber os valores pertencentes à parte autora.

 Da análise dos autos, vejo que a parte autora deixou 07 (sete) filhos, e o 

requerente não juntou aos autos o devido instrumento procuratório, assim, 

INTIME-SE o mesmo para que regularize o feito, juntando nos autos sua 

procuração, bem como de todos os herdeiros para habilitação, pelo prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48062 Nr: 493-20.2017.811.0027

 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 Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 (...) Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 16 de março de 2017, às 14h00, devendo as partes serem intimadas 

para comparecerem ao ato. Cite-se a parte requerida, na pessoa do seu 

representante legal, para que compareça a audiência e ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação acima designada, quando qualquer das partes 

requererem a sua realização. Havendo expresso desinteresse do 

requerido na realização do ato, independente de nova conclusão, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 896-91.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Maria de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que o requerido foi intimado por carta 

precatória. No entanto, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de ser 

intimada pessoalmente para manifestar nos autos.

Sendo assim, reabro o prazo, devendo o requerido ser novamente 

intimado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar alegações finais, 

conforme determinado na ata de audiência de instrução.

Após, conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 2079-63.2015.811.0027

 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: FLORISMAR PAULADA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERUBINA GIL BARBOSA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUZA OLIVEIRA NASCIMENTO 

- OAB:133724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Prestação de conta periódica c/c exibição de 

documentos certos c/c pedido de acompanhamento psicossocial e 

inversão de guarda ajuizada por Florismar Paula da Silva em desfavor de 

Rhafaela Gil de Paula, João Pedro Gil de Paula e Querubina Gil Barbosa, 

todos devidamente qualificados.

Intimado para juntar nos autos cópia da carteira de trabalho para 

comprovar a sua hipossuficiência financeira, o autor peticionou 

informando que exerce atividade autônoma, tendo uma renda mensal de 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), da qual a quantia de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) é destinada para aos filhos. Informou ainda que não 

possui carteira assinada por ser autônomo. Por essa razão, reiterou o 

pedido de concessão de justiça gratuita. Em caso de entendimento 

diverso, pediu pelo julgamento do feito sem julgamento do mérito (fls. 

50/51).

Pois bem. Da análise dos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Quanto ao pedido de guarda das crianças, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42346 Nr: 127-15.2016.811.0027

 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: Alci Vieira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Havendo informações acerca do falecimento de Alci Vieira Campos, ora 

inventariante, conforme noticiado pelos requerentes às fls. 99/100 

NOMEIO o requerente JAYME PEREIRA CAMPOS JUNIOR, como 

inventariante dos bens deixados por Jayme Pereira Campos, ora falecido, 

mediante termo de compromisso, que deverá ser tomado em 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 617, parágrafo único, do CPC.

CITEM-SE as Fazendas Públicas Estadual e Federal, uma vez que até o 

presente momento estas não foram citadas, conforme já determinado às 

fls. 60.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40252 Nr: 1630-08.2015.811.0027

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDANIR BORTOLINI, Fabiano Dalla Valle, 

Francisco Marino Fernandes-ME, Paulo Rocha dos Santos & Cia Ltda, 

Comeg - Construção Civil Ltda, SICON - SISTEMA DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário c/c 

pedido liminar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em face de Ondanir Bortolini, Fabiano Dalla Valle, Francisco 

Marino Fernandes-ME, Paulo Rocha dos Santos & Cia Ltda, SICON - 

Sistema De Engenharia e Construções Civis LTDA, Comeg Construção Civil 

LTDA, todos devidamente qualificados.O TJMT concedeu liminarmente, em 

sede de agravo de instrumento, a tutela antecipada e decretou a 

indisponibilidade de bens dos agravados Comeg Construção Civil Ltda, 

Fabiano Dalla Valle, Francisco Marino Fernandes-ME, Paulo Rocha dos 

Santos & Cida LTDA, SICON – Sistema de Engenharia e construções civil 

Ltda e de Ondanir Bortoloni (fls. 718/722).Às fls. 731/732 o requerido 

Fabiano Dalla Valle, manifestou-se nos autos pedindo pelo chamamento do 

feito a ordem, sob o fundamento de que a inicial foi recebida de forma 

automática e que ação não se trata de ação civil pública por ato 

improbidade, mas de uma ação de ressarcimento ao erário, a qual deve 

ser processada nos termos da Lei n. 7.347/85 e pelo rito comum ordinário 

do Código de Processo Civil, e não pela Lei n. 8.429/92.Pois bem. Da 

análise dos autos, vejo que o rito processual aplicado se encontra correto, 

já que ao receber a inicial o Juízo determinou a citação dos requeridos. No 

entanto, denoto que ao receber a inicial, constou expressamente que ela 

processaria nos termos da Lei n. 8.429/92.Sendo assim, chamo o feito à 

ordem, apenas para revogar essa parte, já que não estamos tratando de 

uma ação civil pública por ato de improbidade, mas de ação civil pública de 

ressarcimento ao erário público.Dessa forma, cumpra a Secretaria deste 

Juízo as determinações contidas às fls. 691, devendo expedir os 

respectivos mandados de citação dos requeridos nos termos da decisão. 

Deve ainda, a Secretaria deste Juízo, conforme determinado no despacho 

de fls. 724, expedir o necessário para o cumprimento da decisão proferida 

pelo TJMT de indisponibilidade de bens dos requeridos.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33976 Nr: 903-83.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte nos autos o requerimento administrativo, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 483, § 1º, do CPC.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48307 Nr: 687-20.2017.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Felix de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de 

antecipação de tutela especifica ajuizada por Geraldo Félix de Araújo, 

devidamente qualificado, em face do Hospital Santa Helena e do Estado de 

Mato Grosso, ambos igualmente qualificados, objetivando, em sede de 

tutela, o procedimento clínico satisfatório, diante da situação de saúde em 

que está acometido [...] DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o 

Hospital Santa Helena, localizado em Cuiabá/MT, e o Estado de Mato 

Grosso, forneçam imediatamente à pessoa de Geraldo Félix de Araújo o 

procedimento de angioplastia necessário e adequado, com a implantação 

dos 03 (três) stent’s farmacológicos.No entanto, INDEFIRO, por ora, o 

pleito de justiça gratuita, condicionando o prosseguimento do feito ao 

pagamento das custas e taxas judiciais, devendo o autor no prazo de 15 

(quinze) dias proceder ao recolhimento dos referidos encargos 

processuais ou, em igual prazo, comprovar, por meio de provas idôneas e 

convincentes, a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de revogação da 

liminar e cancelamento do feito na distribuição (art. 290 do CPC).Intimem-se 

os requeridos, por meio de seus representantes legais, dando-lhes ciência 

da presente decisão liminar.Nos termos do artigo 319, VII, do CPC, 

intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui 

interesse na realização da audiência de conciliação.Nos termos do art. 

334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus procuradores devidamente constituídos [..] 

Atente-se a Secretaria deste Juízo que as publicações devem ser 

encaminhadas ao e-mail do advogado.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39004 Nr: 1083-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon de Souza Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143/O, Vinicius Lopes Raimundo - 

OAB:MT0015696O

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Mayko de 

Souza Ribeiro da Silva, devidamente qualificado, pela prática, em tese, do 

crime de furto, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

 Após o oferecimento da proposta de suspensão condicional ao processo, 

a qual foi aceita pelo réu, conforme se vê na ata de audiência juntada aos 

autos, a Secretaria certificou que o acusado foi preso em cumprimento ao 

mandado de prisão expedido pela suposta prática dos crimes de tráfico de 

drogas e associação para o tráfico (fls. 120).

O Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pela revogação 

do benefício ofertado ao denunciado. Pediu ainda, pelo prosseguimento do 

feito (fls. 123/124).

Assim, nos termos do artigo 89, §3º, da Lei n. 9.099/95, revogo o benefício 

da suspensão condicional do processo, já que no curso do cumprimento 

das condições foi instaurada contra o réu a ação penal – autos n. 

262-90.2017.811.0027 – código 47725 para apuração dos delitos de 

tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Citado, o réu informou que possui advogado constituído para patrocinar os 

seus interesses (fls. 91). Dessa forma, intimem-se os advogados Marcello 

Mark de Freitas e Vinícius Lopes Raimundo para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 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:

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios em razão de o causídico ter patrocinado 

os interesses do réu Everson Fabiano Bernadino em 10 URH, bem como 

fixo ainda em 05 URH, tendo em vista o acusado ter manifestado interesse 

em recorrer da decisão.

Dê imediata ciência ao MP da sentença, bem como intimem-se o referido 
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advogado dativo e a Defensoria Pública para interpor a apelação e 

apresentar as razões recursais, em favor de seus assistidos, 

lembrando-se que tratam-se de réus presos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47454 Nr: 81-89.2017.811.0027

 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: Rafaela Silva Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONI FREITAS LAURENTINO, Joscilene Freitas 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOMES CHAVES 

BOBATO - OAB:13524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Alienação Parental, com pedido de tutela 

de urgência, c/c danos morais, ajuizada por Rafaela Silva Santos 

Rodrigues em face de Dioni Freitas Laurentino e Joscilene Freitas dos 

Santos, todos devidamente qualificados.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44651 Nr: 1192-45.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Maria da Silva, Jose Aparecido da 

Silva, Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para CONDENAR os réus JOSÉ APARECIDO DA SILVA, LEANDRO GOMES 

DA SILVA e REGINA MARIA DA SILVA, devidamente qualificados, pela 

prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, 

respectivamente, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 

11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, e, em observância ao 

artigo 68, “caput”, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser-lhes 

aplicada. [...] V – DO RÉU JOSÉ APARECIDO DA SILVA. [...] Em sendo 

aplicada ao caso a regra disposta no artigo 69 do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao 

pagamento de 1200 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente na época dos fatos, em observância ao disposto pelo 

artigo 43, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. [...] V – DO RÉU LEANDRO 

GOMES DA SILVA.[...] Em sendo aplicada ao caso a regra disposta no 

artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 

08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, fixados à 

razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, em 

observância ao disposto pelo artigo 43, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. [... 

] VI – DA RÉ REGINA MARIA DA SILVA. [...] Em sendo aplicada ao caso a 

regra disposta no artigo 69 do Código Penal, fica a ré condenada 

definitivamente a pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1458 dias-multa, fixados à 

razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, em 

observância ao disposto pelo artigo 43, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. [...] 

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 732-29.2014.811.0027

 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: GILBERTO TOZETTO, Cesar Tozetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAASIEL MARQUES DA SILVA - 

OAB:5337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377, wladis Borsatto Kuviatz - OAB:10.688-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de que o requerido cumpriu 

espontaneamente a desocupação do imóvel, INTIME-SE o mesmo da 

decisão por meio de seu advogado via DJE, e RECOLHA a referida carta 

precatória, uma vez que não se faz mais necessário a sua intimação 

pessoal, pois o imóvel já fora desocupado voluntariamente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 517-53.2014.811.0027

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso impulsiono os autos 

para expedição de matéria para imprensa – DJE afim de intimar a parte 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar novo endereço da requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 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 conforme despacho judicial, 

impulsiono os autos para intimar o advogado dativo Dr. Anfilófio Pereira 

Campos Sobrinho para interpor a apelação e apresentar as razões 

recursais, em favor de seu assistido, lembrando-se que trata-se de réu 

preso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37891 Nr: 596-95.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini, representante de Municipio 

de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 Vistos etc.

Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para decidir no feito, o que 

faço com esteio no artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, 

remetam-se os autos ao (a) substituto (a) legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 505-39.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAINA ALVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS, LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB:16677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O médico nomeado informou nos autos que não está com tempo hábil para 

realizar a pericia em razão do acumulo de serviços (fls. 195). Sendo 

assim, acolho a justificativa e nomeio a Dra. Beatriz S. Soares, inscrita no 

CRM/MT sob o n. 8200, lotada no Hospital Municipal deste Município para 

realizar a perícia na requisitada, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), devendo a mesma ser pessoalmente intimado (a) acerca 

desta nomeação.

Deverá o (a) profissional nomeado (a) ser intimado (a) para cumprir as 

determinações contidas no despacho de fls. 187.

Deverá o (a) perito (a) ser advertido (a) para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados pelo Juízo, se houver, e por ambas as 

partes (autora/requerida). O (a) profissional também deve ser informando 

quanto ao valor dos honorários periciais arbitrados.

O (a) perito (a) deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, a 

data de realização da perícia (art. 474 do CPC).

Com a juntada do laudo, cumpra a Secretaria deste Juízo as 

determinações contidas no despacho de fls. 187.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 417-64.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino Marin e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Vasconcelos. - 

OAB:29.77-B

 Vistos etc.

Como o advogado do requerido já está cadastrado no Sistema Apolo, 

intime-se o causídico para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao ato de avaliação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48108 Nr: 530-47.2017.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075 - O, Orivaldo Dias de souza - OAB:7790-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por LUCIMAR COSTA RODRIGUES, já qualificada, presa em 

flagrante, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no 

artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, no dia 

19/02/2017, tentando introduzir entorpecente dentro da Cadeia Pública 

local. [...] Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia 

cautelar em desfavor da indiciada permanecem inalterados, não havendo 

qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual 

MANTENHO a prisão preventiva de LUCIMAR COSTA RODRIGUES.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46606 Nr: 2469-96.2016.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisley de Oliveira Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei n. 

1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituídos.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a parte autora, por meio de sua procuradora constituída, para 

comparecer ao ato designado.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento 

injustificado na audiência designada, será considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação da sanção prevista no § 8º, do artigo 

334, do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32999 Nr: 183-19.2014.811.0027

 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: Miguel Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o atendimento junto ao INSS ficou agendado para o dia 

12/01/2017, INTIME-SE o autor para fazer a juntada do referido 

requerimento administrativo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38237 Nr: 749-31.2015.811.0027

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose wilker Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro formulado pela parte autora. REMETAM-SE os autos a 

Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, a fim de apurar o valor das 

custas finais.

Elaborado o cálculo, intime-se a parte autora para proceder ao 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a 

Secretária atentar-se para o cumprimento das determinações.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34189 Nr: 1044-05.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o requerimento administrativo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32972 Nr: 159-88.2014.811.0027

 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): Ondanir Bortolini, Francisco Marino Fernandes 

e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stella Haidar Arbid - 

OAB:10.931-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Materiais 

causados ao Erário c/c Reparação por Dano Moral Difuso ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face de Ondanir Bortolini e Francisco Marino 

Fernandes & Cia Ltda, todos (as) devidamente qualificados (as).

Em se tratando de ação civil pública de ressarcimento, o rito processual 

adequado é o do procedimento ordinário e não aquele previsto na Lei n. 

8.429/92.

Assim, chamo o feito à ordem, para revogar o despacho que determinou a 

notificação dos requeridos para apresentação de resposta escrita no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Nos termos do artigo 319, VII, do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar se possui interesse na realização da audiência 

de conciliação.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituídos.

 Citem-se os requeridos, para que compareçam a audiência e oferecerem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação acima designada, quando qualquer das partes 

requererem a sua realização.

 Havendo expresso desinteresse do (a) autor (a) na realização do ato, 

independente de nova conclusão, citem-se os requeridos, na forma acima 

determinada, e em havendo o desinteresse destes na realização da 

audiência de conciliação, eles deverão requerer o cancelamento da 

audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), 

caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo 

para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34081 Nr: 970-48.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielle da Silva Bioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO FERRO 

CREPALDI - OAB:13074, Gylberto dos Reis Corrêa - OAB:13.182/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgada da sentença prolatada nos autos, 

defiro o pedido de cumprimento de sentença. Proceda as devidas 

alterações no Sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito em caso de não pagamento (artigo 523 do CPC).

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado, ou na pessoa do seu representante legal, para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do § 1º, 

do art. 523, do CPC.

Expeça-se o respectivo alvará para retirada dos valores já depositados.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40162 Nr: 1604-10.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BISPO, Oneide Maria 

Bortolini, Enia Maria Cabral Ribeiro, Ronaldo Jose Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

Como o exequente aceitou o bem imóvel dado pelo executado em garantia 

(fls.88/89), determino que o oficial de justiça proceda à penhora e 

avaliação do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1176-28.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Seliane Henrique de Brito, 

José Francisco de Moraes, Izabel Cristina Rompeloto de Moraes, Espólio 

de José Carlos Machado de Araújo, Antonio Carlos Machado Araujo, Irma 

Luiza Machado Araújo, Espólio de Brandão Araujo Filho, Ceris Dione 

Teixeira Araújo, Gilberto Machado Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida 

para citação, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos os dados 

completos da parte requerida a ser localizada, quais sejam: CPF, RG, data 

de nascimento e nome da mãe, se possível, para a finalidade de localizar o 

endereço atual da parte ré.

Cumpra-se com eficiência o necessário

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38602 Nr: 50-43.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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 a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

fique ciente do teor da r. Sentença proferida nos autos, cuja parte 

dispositiva segue: “Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 37/38 

dos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão; e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b”, do Código Processo Civil.”

Jauru, 28 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40106 Nr: 540-65.2016.811.0047

 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: Maria de Lourdes Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos.

Jauru, 24 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41158 Nr: 1015-21.2016.811.0047

 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: Ademir de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SOBRINHO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte requerente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão retro.

Jauru, 24 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 1483-82.2016.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANILDA MODESTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos fora 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 25 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 481-77.2016.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos, dando conta da não localização do genitor dos 

menores.

 Jauru, 24 de fevereiro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21165 Nr: 233-50.2012.811.0048

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING, ROMEU SPIERING, 

MERCEDES SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, RICARDO MARTINEZ - 

OAB:149.028-SP

 Vistos, etc.

1. Uma vez que foi apresentado o Laudo Pericial de fls. 193/243, 

intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem sobre o mesmo, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que os assistentes técnicos 

apresentem seus pareceres, no mesmo prazo, conforme parágrafo 

primeiro do artigo 477, do Novo Código de Processo Civil.

2. Defiro o pedido de fl. 192, para que seja expedido o competente alvará 

judicial para o pagamento dos honorários periciais restantes.

3. Após venham conclusos para deliberação.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 207-76.2017.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Fora determinada a intimação da parte autora para emendar a exordial 

colacionando aos autos cópia do comprovante de endereço, documento 

esse essencial à propositura da ação.

A parte autora peticionou no feito e juntou documento, conforme se vê da 

Ref: 10. Ocorre que, há nos autos dois endereços diversos da parte 

autora, haja vista que na petição inicial e na procuração o autor indica um 

endereço, e quando da apresentação do documento no petitório retro o 

requerente coligiu cópia de comprovante de endereço diverso do já 

informado nos autos.

2. Assim sendo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, emendar a exordial, informando em qual endereço de fato 

reside, bem como para coligir cópia do aludido comprovante de endereço, 

sob pena de indeferimento da inicial.

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

Juscimeira-MT, 24 de fevereiro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26817 Nr: 448-21.2015.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ZOO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:MT 12.402-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao petitório de Ref: 

99, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26785 Nr: 440-44.2015.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ZOO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:MT 12.402-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao petitório de Ref: 

106, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 24 de fevereiro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25326 Nr: 1034-92.2014.811.0048

 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: DALVA FERNANDES DA SILVA, FÁTIMA FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIMPIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se Ação de Inventário, com as partes já qualificadas nos autos.

Insta salientar que, a Inventariante Sr(a). Fátima Ferreira da Silva, 

compareceu na Secretaria da Vara Única desta Comarca de 

Juscimeira/MT, informando que não tem interesse no processo, tendo me 

vista que a outra parte Inventariante, Sr(a). Dalva Fernandes da Silva 

ingressou com outro processo na Comarca de Várgea Grande/MT, e que 

estava “tudo resolvido” entre as parte (Ref: 40).

Ademais, o presente feito fora devidamente impulsionado (Ref: 41) para 

que o(a) Advogado(a) das partes pudesse se manifestar sobre a certidão 

constante na Ref: 40, sendo que mesmo tendo sido intimado via DJE para 

apresentar tal resposta (Ref: 43), o mesmo quedou-se inerte diante do 

ocorrido (Ref: 44).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.

2.2. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que são beneficiárias da gratuidade da justiça. Sem 

honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira/MT, 24 de fevereiro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 347-13.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOMADOSSI 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:SP 277.622

 Vistos.

1. Diante da decisão juntada na Ref: 13, exarada no recurso do Agravo de 

Instrumento nº. 2028405-22.2017.8.26.0000, DETERMINO o imediato 

cancelamento do cumprimento do mandado de PENHORA, COLHEITA, 

APREENSÃO, REMOÇÃO e DEPÓSITO DA SOJA objeto do presente feito, 

haja vista que o feito principal deverá permanecer suspenso até a decisão 

final do referido recurso.

2. Outrossim, ante a suspensão do feito principal até o julgamento do 

Agravo de Instrumento nº. 2028405-22.2017.8.26.0000, devolva-se a 

presente Carta Precatória à Comarca de origem, com nossas homenagens 

a cautelas de estilo.

3. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o imediato recolhimento do mandado 

objeto destes autos indepentemente de cumprimento.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 07 de março de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 34518 Nr: 473-63.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SOUZA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 13/03/2017, às 

15h40min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o MP, fazendo constar do mandado, conforme o 

caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer acompanhado(a)(s) de 

advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 17 de fevereiro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 385-25.2017.811.0048

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Há demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura 

da ação (NCPC, art. 798, I, alínea b).2. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação da dívida (art. 831, NCPC).3. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se atentando para 

aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência à ordem 

preferencial do art. 835 do NCPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, 

NCPC).4. Caso o exequente tenha requerido inicialmente, intime-se o 

executado para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 

829, § 2º, NCPC), ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo 

estipulado, de quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da 

Justiça, incidindo o devedor em multa de 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado do débito, que será revertida em proveito do credor, exigível na 

própria execução ora em curso, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual ou material (art. 774, Parágrafo Único do NCPC). (...) 

6. Expeça-se o respectivo mandado de citação, penhora e avaliação.7. 

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não-oferecimento de 

embargos, fixo, equitativamente, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do NOVO Código de 

Processo Civil, valor este que será reduzido pela metade, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. §1 do artigo 827 do 

NOVO Código de Processo Civil).8. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

21 de fevereiro de 2017.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34491 Nr: 461-49.2017.811.0048

 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: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE GADELHA LEMPP 

SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/05/2017, às 14h00min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

3. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

4. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado (art. 334, §3º, do 

CPC).

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

6. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de fevereiro 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34385 Nr: 389-62.2017.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva realizado pela ré SIMONE COTES DA SILVA.4. No mais, 

aguarde-se a remessa do inquérito policial no prazo legal e, incontinenti, 

dê-se vista ao Ministério Público.5. Ciência à ré e ao Ministério Público.6. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 21 de fevereiro de 2017.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34571 Nr: 506-53.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, BRASIL 

O. C. P. A. P.V.LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:MS/6.090, THAYS DA SILVA ROSA SCHWANZ - 

OAB:12.963/MS, THIAGO JOVANI - OAB:11.736/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14.235, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 15/03/2017, às 

14h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Intimem-se. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 21 de fevereiro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27109 Nr: 543-51.2015.811.0048

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ZOO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130, JOSE LOUREDO FILHO - OAB:15840

 3.1. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.3.2. Considerando que não 

comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a sentença de Ref: 

36.Juscimeira-MT, 21 de fevereiro de 2017.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz 

de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70774 Nr: 1695-14.2016.811.0109

 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: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 .-DECIDO-RECEBO os presentes embargos de terceiro para discussão, 

sem o efeito suspensivo, pois não vislumbro a presença dos requisitos 

necessários para tanto, sobretudo porque a tese exposta dos embargos 

demanda dilação probatória, além de não ter havido a garantia do 

juízo.Versa o presente petitório sobre decisão, que deferiu a penhora do 

bem acima descrito, declarando a consequente indisponibilidade (fl.23). 

Como a restrição foi determinada judicialmente, exige-se cautela antes de 

deferir o requerimento liminar, portanto, deixo para analisar o pleito após a 

manifestação da parte contrária. INTIME-SE o Embargado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto 

no artigo 679 do Código de Processo Civil. Após, apresentada ou não a 

impugnação, voltem os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de fevereiro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71210 Nr: 221-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, FELISBERTO 

FERREIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA 

HAMERSKI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LOUISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:20620/0, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221-71.2017.811.0109

Código nº: 71210

Vistos etc.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial com garantia 

hipotecária com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada por Sol a Sol 

Comercial Agrícola Ltda contra Isaltir Schneider e Celi Terezinha Hamerski 

sustentando, em síntese, que são credores de uma confissão de dívida 

assinada pelos executados, em que estes assumiram a obrigação de 

entregar 6.500 sacas de soja de 60 kg cada até o dia 28 de fevereiro de 

2016, mas só cumpriram com uma parte do acordo, faltando entregar 

1.431,49 sacas de soja de 60kg cada.

O exequente pede tutela de urgência consistente no sequestro da 

produção agrícola do executado, bem como o bloqueio da venda da soja 

nos armazéns do Município e região.

Conforme a previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência tem como 

requisitos a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora da tutela 

definitiva. Além desses, deve haver a possibilidade de voltar-se ao estado 

anterior ao da decretação da tutela liminar nos casos em que o autor tiver 

um resultado negativo no processo.

No presente caso, denoto que o exequente possui um título executivo que 

se venceu no ano passado, na data do dia 28/02/2016, e somente agora é 

que ele procurou o Poder Judiciário a fim de coagir os executados ao 

pagamento da obrigação.

O deferimento da tutela de urgência exige que a violação ao direito seja 

recente. No citado caso, como exposto anteriormente, o inadimplemento 

ocorreu no ano passado.

Poder-se-ia argumentar que o exequente esperou a época em que o 

executado estaria plantando novamente a fim de ingressar com a 

execução do título e requerer a liminar; no entanto não vislumbro nos 

autos prova da alegação de que os executados estariam colhendo e 

alienando a sua produção de forma escusa, a fim de frustrar o pagamento 

do título executivo.

Soma-se a estes argumentos, o fato de que a dívida está garantida por 

uma hipoteca, conforme a previsão da cláusula segunda (fls. 29).

 Ademais, o rito da execução é célere, determinando a citação dos 

executados para o pagamento no prazo de 03 dias, sob pena de penhora 

de bens.

Desta forma, não verifico perigo na demora da tutela jurisdicional a fim de 

justificar uma decisão liminar, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

 Sendo assim, CITEM-SE os executados Isaltir Schneider e Celi Terezinha 

Hamerski Schneider para, no prazo de três (03) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena penhora da 

produção agrícola bastante para o adimplemento da dívida.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).

Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar aos 

executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor 

Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar de bem 

de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do 

CPC/2015).

 O oficial de justiça, não encontrando as partes executadas para citá-las, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, de 

preferencia àqueles eventualmente indicados pela parte exequente, 

devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no 

mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015).

Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos.

Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, 

cabendo à parte exequente providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato e 

independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015.

CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos devedores contida 

no artigo 916 CPC/2015.

Não sendo encontrados bens para constrição, INTIMEM-SE as partes 

executadas para que indique bens passíveis de penhora.
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FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis 

artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015).

Caso as partes executadas não sejam encontradas, ou não seja 

encontrado bem suscetível de penhora, bem como os executados deixem 

de cumprir o item 09 do presente despacho, diga a parte credora em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão da execução e posterior arquivamento 

dos autos, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.

Permanecendo a parte exequente inerte, declaro suspenso o processo 

pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 

01 (um) ano sem que seja localizado os executados ou encontrado bens 

penhoráveis, determino o arquivamento dos autos.

Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando 

ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da 

execução.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de fevereiro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 993-39.2014.811.0109

 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: MARIA DAS DORES CERQUEIRA MEDEIROS, 

FERNANDO HENRIQUE ALEXANDRE SILVA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MESQUITA 

AGRESTA - OAB:9.455

 Vistos etc.

Em face da participação em curso na capital Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência para o dia 30 de março de 2017, às 14h00min,

Cumpra-se.

Intimem-se.

Marcelândia/MT, 06 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1426-43.2014.811.0109

 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: ÉRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDMS, EXS, VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.832-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de citação do requerido (fl.113/114).

DETERMINO expedição de novo mandado de citação, com a urgência que 

o caso requer, constando os endereços informados às fls.115/118.

Expeça-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 06 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70646 Nr: 1594-74.2016.811.0109

 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: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GABRIELA FAGUNDES MARQUES, JANE ESCAME FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o autor requereu apenas o pedido de parcelamento de 

custas iniciais, não tendo sido realizado o pedido de gratuidade de justiça, 

torno sem efeito à decisão de fls. 53.

Defiro o pedido de fls. 21 para conceder ao autor o parcelamento das 

custas processuais iniciais, em 04 (quatro) parcelas iguais, mensais e 

sucessivas. Saliente-se que o parcelamento refere-se apenas às custas 

iniciais, não abrangendo custas processuais supervenientes.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência para o dia 03 de maio de 2017, às 16:00 

horas. Assim, deixo para apreciar o pleito liminar após a realização do ato.

A parte autora deve trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, a requerida e intime-a para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo de 15 (quinze) dias para contestar a inicial será contado da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos do 

artigo 564, § único, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 7 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65835 Nr: 683-96.2015.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAZZIERO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 24 h (vinte 

e quatro) horas, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65208 Nr: 372-08.2015.811.0109

 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: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.832-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc.

 DESIGNO audiência de AIJ para a data de 03 de maio de 2017, às 15:00 

horas.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 07 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 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: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o requerimento às fl. 76/77.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas para comparecerem em audiência 

designada para a data de 13/03/2017, às 14:00 horas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67962 Nr: 258-35.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BICA ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258-35.2016.811.0109

Código nº: 67962

Vistos etc.

Intime-se o exequente acerca dos embargos declaratórios e documentos 

anexos à fl.19/59.

Marcelândia/MT, 02 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66921 Nr: 1158-52.2015.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY ALVES MUNIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1158-52.2015.811.0109

Código nº: 66921

Vistos etc.

Intime-se o patrono da autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sob a certidão à fl.47 e manifestação à fl. 56-v.

Após, cumprida ou não a determinação acima, conclusão.

Marcelândia/MT, 02 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69027 Nr: 727-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 INACIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 727-81.2016.811.0109

Código n° 69027

Vistos etc.

Defiro o pedido de abertura do inventário.

Fica nomeado como inventariante o primeiro qualificado nos autos, 

conforme requerido, LUCIANO INÁCIO DUARTE, que deverá prestar 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente 

desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC).

 Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC).

 Vindo as primeiras declarações, intimem-se a Fazenda, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as primeiras declarações, 

nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil.

 Concluídas as citações/intimações, as partes terão vista dos autos, em 

cartório e pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT 02 de Março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 15/2017

A DOUTORA, SUELEN BARIZON MMª. Juíza Substituta e Diretora do Fórum 

da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto no capítulo I, seção 2, Art. 7º da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça que 

estabelece que as Secretarias (...) sofrerão correição permanente dos 

Juízes aos quais estiveram subordinadas.

CONSIDERANDO o disposto no capítulo I, seção 2, Art. 18 da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça que 

autoriza ao magistrado, fazer inventário dos feitos à sua ordem, de forma 

alternada entre correição ordinária e inventário, tendo como prazo o 

disposto no §1º e 2º do Art. 18.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o dia 13 de março de 2017, para início do inventário 

dos processos físicos e virtuais no sistema APOLO, sem suspensão dos 

atos, evitando-se prejuízos às partes, conforme o disposto no capítulo I, 

seção 2, Art. 19 da CNGC.

Art. 2º - NOMEAR a Gestora Judiciária Substituta, Sra. Iaçana Kelly dos 

Reis Enz, matrícula 13035, para secretariar os trabalhos do inventário.

Art. 3º - DETERMINAR o encaminhamento do relatório à Corregedoria-Geral 

da Justiça no prazo de 07 (sete) dias, em obediência ao disposto no 

capítulo I, seção 2, Art. 10.

 Art. 4º - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao representante do Ministério Público, ao 

Presidente da Subseção da OAB, afixando-se uma cópia no átrio do 

Fórum, na porta da escrivania e do Gabinete, para conhecimento do 

público em geral.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Matupá-MT, 07 de março de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA 16/2017

A Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MM. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro desta Comarca de Matupá/MT, no uso de suas atribuições 

legais,

Considerandoo acúmulo de trabalho da escrivania da Vara Única desta 

Comarca;

Considerando o escasso número de servidores que integram a equipe da 

Vara Única;
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Considerandoque grande parte dos feitos desta comarca encontra-se 

paralisado aguardando expedição;

Considerando as notificações da Corregedoria Geral de Justiça para dar 

andamento célere aos processos, assim como a necessidade de otimizar 

os trabalhos para o atendimento das demandas e metas exigidas.

Resolve:

Art. 1º - CONVOCAR todos os serventuários da Vara Única da Comarca 

de Matupá para realização do mutirão de expedição.

I – o mutirão realizar-se-á entre os dias 20 a 31 de março de 2017;

II – os servidores participantes do mutirão deverão cumprir, no período da 

manhã, duas horas extras de trabalho além de sua carga horária normal, 

sendo estas, ao final, enviadas por meio de relatório, ao Departamento de 

Pagamento de Pessoal, para providências quanto ao pagamento.

Art. 2º - Entra em vigor a partir de sua publicação.

 Art. 3° -Intimem-se os servidores da Vara Única da Comarca de Matupá.

Art.4º - Publique-se. Cumpra-se afixando cópia desta Portaria no átrio do 

Fórum, e remetendo cópia ao Departamento de Pagamento de Pessoal do 

E. Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, à Promotoria de Justiça, e à Subsecção da Ordem dos 

Advogados.

 Matupá (MT), 07 de março de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52777 Nr: 915-73.2013.811.0111

 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 ROSA DO AMARAL PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MARTINS PEREIRA, GRAZIELA DA 

ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575

 Vistos.

Ante a apresentação das contrarrazões pelo apelado, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

homenagens deste Juízo (artigo 1.010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 425-12.2017.811.0111

 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): OSVALDECIR TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de busca e apreensão (...) DEFIRO a cautelar 

de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser 

depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser 

identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive 

o endereço para futura localização).1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do 

Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos". Contudo, a falta de entrega dos 

documentos não impedirá o cumprimento da diligência.2- Promova-se a 

restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a respectiva baixa 

quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.

-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento 

INTEGRAL da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 

e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, 

pub. 27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 

15 (quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que 

poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 

bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.7- 

INDEFIRO o pedido de comunicação do DETRAN e SEFAZ para eventual 

consolidação da propriedade do veículo, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 923-45.2016.811.0111

 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: MFDS, MVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRP, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido ministerial (ref. 62), de modo que, INTIME-SE o requerido 

Madian Ferreira da Silva para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

referente ao acordo celebrado entre a autora Marilene Ferreira da Silva e 

a requerida Jeise Rodrigues Pereira incluso à ref. 56.

Com a manifestação, abra-se nova vista ao MPE.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54853 Nr: 1007-17.2014.811.0111

 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: SALETE SAVARIS BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1007-17.2014.811.0111 (Código nº 54853)

Requerente: Salete Savaris Bruschi

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos.

Consoante disposto no art. 1.011 do Novo Código de Processo Civil, o 

recebimento da apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, independentemente 

do juízo de admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º).

Portanto, considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens 

e cautelas de estilo.

Providências necessárias.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2017.

 Suelen Barizon,

Juíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61689 Nr: 872-34.2016.811.0111

 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: FARDL, NMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o novo estudo psicossocial incluso à ref. 40, verifico que a 

requerente Fabiana Aparecida Ramos de Lima encontra-se em processo 

de tratamento intensivo para o controle/cura da depressão grave a que 

está acometida.

Assim, diante do atual estado de saúde mental da requerente, o que obsta 

prestar os cuidados necessários à requerida, postergo a análise do 

pedido liminar para após a audiência de instrução designada nos autos.

Notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para se fazer presente 

na solenidade designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58543 Nr: 1402-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: JOSEFINA SOARES MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Assim, tendo em vista o adimplemento voluntário das obrigações pela 

parte executada, JULGO EXTINTO, por sentença, o presente feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Determino, 

desde já, a expedição de Alvará Judicial para a transferência do valor de 

R$700,00, depositado pelo executado, à conta bancária a ser informada 

pela exequente, devendo a Secretaria desta Vara proceder conforme 

determinam os artigos 450 ao 452 da CNGC.Com o trânsito em julgado 

desta decisão, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Matupá/MT, 1º de março de 2017. 

Suelen BarizonJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1303-39.2014.811.0111

 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: Jorge Rodolfo Hermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Constatada a revelia da demandada, há que se registrar, todavia, que 

a meu juízo não se pode ainda decidir a quaestio, sem que se saiba qual o 

fim/resultado da ACP ajuizada na Comarca de Peixoto de Azevedo e que, 

segundo afirmado, buscava a suspensão e a declaração de nulidade das 

atividades comerciais executadas pelo requerido.Nesse sentido:AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO CONCOMITANTE COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO SINGULAR CONCERNENTE À AÇÃO INDIVIDUAL NO 

AGUARDO DO JULGAMENTO DA DEMANDA COLETIVA. POSSIBILIDADE. 

ENTENDIMENTO REFERENDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O 

RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). 1. A Segunda 

Seção deste Superior Tribunal consolidou orientação segundo a qual 

"ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos 

multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do 

julgamento da ação coletiva". (REsp 1.110.549/RS, representativo da 

controvérsia, Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.12.2009). 2. Tal 

entendimento foi referendado quando do julgamento do REsp 

1.353.801/RS, de minha relatoria, apreciado pela Primeira Seção, em 

14.8.2013, também julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008 e publicado no DJe de 

23/08/2013. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 

206.694/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013).Desse modo, sobresto o 

andamento do curso processual, determinando seja oficiada a comarca 

vizinha, questionando sobre o objeto e o andamento da lide coletiva 

ajuizada pelo Ministério Público em face da ora demandada.Retornando a 

informação, dê-se vistas ao autor e, após, façam conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Matupá – MT, 3 de 

março de 2017.Suelen BarizonJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 326-13.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Jhony de Souza Gaia Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Autos nº: 326-13.2015.811.0111.Código Apolo nº: 56265. Vistos.Ante o 

teor da petição de Ref. 169, bem como diante da certidão de Ref. 147 e 

levando em consideração tratar-se de réu preso, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado Wellington Jhony de Souza Gaia Barros o advogado 

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, devendo apresentar recurso de 

apelação no prazo legal,  sem prejuízo de poster ior 

substabelecimento.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.(....)2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 06 de março de 2017.Suelen BarizonJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61917 Nr: 969-34.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA, UELITON DOS 

SANTOS DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº: 969-34.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 61917.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da Advogada nomeada para que apresente as 

alegações finais dos acusados Rafael de Oliveira Vieira e Ueliton dos 

Santos da Silva Ramos no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie 

a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 06 de março de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64177 Nr: 2199-14.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº: 2199-14.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 64177.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março 

2017, às 13h00min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia que sãos as 

mesmas indicadas na denúncia, para comparecerem à audiência ora 
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designada, advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa 

prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência, e condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 6 de março de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29952 Nr: 409-73.2008.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido (fl.77), este Juízo procedeu tentativa de penhora no sistema 

Bacenjud, a qual restou infrutífera por inexistência de cadastro da 

executada com às instituições financeiras (extrato anexo).

Assim, INTIME-SE o exequente para se manifestar em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 164-47.2017.811.0111

 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: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para determinar ao Cartório de Registro Civil da Comarca de São João do 

Araguaia/PA que proceda ao registro da certidão de casamento de 

Antônio Rodrigues dos Santos e Raimunda Ferreira da Silva, celebrado em 

26 de Dezembro de 1965, expedindo-se nova certidão já constando a 

averbação do divórcio decretado nos autos sob nº . 

2073-71.2010.811.0111 – Código Apolo nº. 34761.Instrua-se o ofício com 

a cópia da certidão de casamento anexada aos autos e a sentença que 

decretou o divórcio do casal.Expeça-se a certidão de honorários 

advocatícios em favor da advogada nomeada.Sem custas, vez que defiro 

a justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51879 Nr: 27-07.2013.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MATUPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do pedido (fls. 26/27), este Juízo procedeu busca de valores e 

ativos financeiros no sistema Bacenjud, a qual restou infrutífera, conforme 

extrato anexo.

Assim, INTIME-SE a exequente para, em 05 (cinco) dias, dar seguimento 

ao feito, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65445 Nr: 167-02.2017.811.0111

 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: GAA, DSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Geraldo 

Aparecido Armandes e Debora Souza Defacio Armandes para que 

produza os efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal, bem 

como DEFIRO a guarda dos menores Mateus Souza Armandes, Tiago 

Souza Armandes e Pedro Henrique Souza Armandes à requerente, 

Debora Souza Defacio Armandes, nos termos da inicial.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Debora Souza 

Defacio.Expeça-se o termo de guarda.Ciência ao Ministério Público.Depois 

d e  f e i t a s  a s  d e v i d a s  a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s , 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62496 Nr: 1279-40.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº: 1379-40.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 62496.

Vistos.

1)DESIGNO o dia 03 de maio de 2017, às 13h00min, para realização de 

audiência admonitória.

2)DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (Ref. 25), a fim 

de que seja expedida Carta Precatória com a finalidade de intimação do 

acusado Robson Ferreira da Silva, para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, devendo constar como endereço o informado em cota 

ministerial.

3)Outrossim, não localizando o acusado, OFICIE-SE as empresas de 

telefonia móvel Claro, OI, Vivo e TIM, bem como as empresas Martinello, 

Gazin, Energisa e Águas de Matupá/MT, com finalidade de obter o 

endereço de Robson Ferreira da Silva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 20 de fevereiro de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56045 Nr: 209-22.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON HEBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 Autos: 209-22.2015.811.0111.

 Cód. Apolo: 56045.

Vistos.
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DECRETO a revelia do acusado ALISSON HERBELE, nos termos do art. 

367 do Código de Processo Penal, eis que devidamente intimado não 

compareceu na audiência anteriormente designada.

Outrossim, REDESIGNO a solenidade de Ref.66, para o dia 26 de abril de 

2017, às 17h00min.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27814 Nr: 70-51.2007.811.0111

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Frigeri Contabilidade e Assistência 

Empresarial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 PROCESSO Nº: 51/2007 (Código nº 27814)

Exequente: Fazenda Pública Municipal

Executado: A. Frigeri Contabilidade e Assistência Empresarial

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa.

Devidamente citado o executado efetuou o adimplemento dos tributos que 

originaram a presente execução (fls. 100-101).

As fls. 102-103 a exequente requereu a penhora online das contas e 

aplicações financeiras em nome do executado com relação aos valores 

referentes às despesas processuais e honorários advocatícios, a qual foi 

deferida, porém restou infrutífera.

O executado requereu a extinção do feito, apresentando os comprovantes 

do pagamento dos valores pendentes, consoante fls. 109-111.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Levantem-se eventuais constrições judiciais pendentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, procedam-se as 

anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28975 Nr: 1223-22.2007.811.0111

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Marlete Brizzi Trizzi, Regiane Marlete 

Brizzi Trizzi - ME

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1223-22.2007.811.0111 (Código 28975)

Exequente: Banco Bradesco s/a

Executados (as): Regiane Marlete Brizzi Trizzi

Executados (as): Regiane Marlete Brizzi Trizzi

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado à fls. 100, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja 

nova manifestação da exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Por fim, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Matupá – MT, 20 de fevereiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 1297-32.2014.811.0111

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 

Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1297-32.2014.811.0111 (Código 55177)

Requerente: Banco Bradesco s/a

Requerido: Belo Horizonte Confecções Ltda Me e outros

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram frustradas as tentativas 

de localização dos executados. Assim, defiro o petitório retro e suspendo 

o curso da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá-MT, 16 de fevereiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35736 Nr: 577-70.2011.811.0111

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariluz dos Santos, Heldivan Lima Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA DOS SANTOS

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

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Autos n°: 577-70.2011.811.0111 (Código 35736)

Requerente: Mariluz dos Santos e outros

Requerido: Leandra dos Santos

Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial, designo audiência de instrução 

e julgamento para a data de 04 de abril de 2017, às 17h00min, ocasião em 

que serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, bem como, 

realizada a oitiva da criança e da equipe multidisciplinar.

Intimem-se as partes, a equipe multidisciplinar e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá-MT, 16 de fevereiro de 2016.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35210 Nr: 53-73.2011.811.0111

 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: Cícero Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Monteiro da Silva 

Moreira - OAB:6.740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, Rosely 

Amaral de Souza - OAB:11.864
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 Autos nº: 53-73.2011.811.0111.

Código Apolo nº: 35210.

Vistos.

1) Considerando a designação, em caráter provisório, desse Juízo para 

dar regular continuidade à tramitação da presente ação, considerando, 

ainda, a decretação de falência da parte requerida, nos autos que 

tramitam na 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, SUSPENDO o curso do presente 

feito.

2) No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e, após 

EXPEÇA-SE certidão em favor da parte requerente para habilitação de seu 

crédito junto ao Juízo Falimentar.

3) Em relação ao Conflito de Competência n. 42711/2016 – Classe CNJ - 

221, da 1ª Secretaria Cível, seguem em anexo as informações 

requisitadas, bem como o comprovante de envio.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 2 de março de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 2065-75.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J da Silva-ME ( Const. de Obras e Artes 

Marinata), Edivaldo José da Silva

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF deta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 504-74.2016.811.0030

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Romera, HGRA(, MARA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izael Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de ref. 27 e 37, noticiando o pagamento integral 

do débito alimentar, bem como cota ministerial de ref. 36 e 46, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Sem custas e taxa judiciária, uma vez que houve a concessão da 

gratuidade da justiça.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41987 Nr: 2048-39.2012.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Parzianello Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684, Silverio Soares de 

Moraes - Procurador Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874 Nr: 43-35.1998.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelina Kraieski Duarte Buchelt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) BETÂNIA PATRICIA SALLES, para devolução 

dos autos nº 43-35.1998.811.0030, Protocolo 874, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 508-84.2011.811.0031

 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: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia de Lourdes Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 508-84.2011.811.0031 – Código 10818

Tipo de Ação: Busca e Apreensão

 Requerente: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A

Requerida: Lucilia de Lourdes Oliveira Alves

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a instituição financeira, via DJe, por meio de seus advogados, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que entender de direito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Nortelândia, 23 de agosto de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38242 Nr: 1104-92.2016.811.0031

 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: ADdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido de tutela de 

urgência , ajuizada por Arismário Duarte de Almeida em face Bianca 

Souza de Almeida e Bruna Souza de Almeida, representadas por 

Alessandra Lino de Souza, requerendo a diminuição do valor da prestação 

alimentar.

Instruem a inicial os documentos às fls. 06/22.

Foi determinada a emenda da inicial à fls. 24, determinando ao autor a 

juntado de documentos que comprovem sua hipossuficiência.

O Autor se manifestou à fl. 27, juntado os documentos de fls. 28/29.

A inicial foi recebida às 30/31, indeferindo o pedido de tutela de urgência e 

determinando a designação de audiência de conciliação.

 Audiência de conciliação foi realizada, conforme fls. 44/45, momento em 

que as partes compuseram um acordo.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com resolução 

do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo de págs. 44/45, que regerá a regulamentação dos alimentos das 

menores Bianca Souza de Almeida e Bruna Souza de Almeida.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 06 de março de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54960 Nr: 2712-52.2016.811.0023

 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: SALVADOR RAIMUNDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, nos termos do § 5º, do art. 337, do 

NCPC c.c. o § 3º, do art. 109, da CRFB/88. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se. Após, remetam-se os autos à Comarca de Peixoto de Azevedo 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 144-22.2017.811.0090

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas 

processuais (fl. 47 - Ref: 2), o que impede, por ora, a apreciação do 

pedido de tutela de urgência.

 Desta forma, intime-se aquela (parte autora), por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (NCPC, art. 485, I).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36046 Nr: 533-51.2010.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC, bem como nos termos do artigo 

1.010, § 1º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir 

vista a advogada do requerente/apelado para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54836 Nr: 112-17.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSE COSTA HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos, etc.

Ante a renúncia do defensor dativo Dr. Jorge Augusto Trevelin (fl. 77 - 

Ref: 25) e da desativação de Defensoria Pública nesta Comarca, REVOGO 

a nomeação às fls. 75 (Ref: 21) e nomeio como defensor dativo do 

acusado Emerson José Costa Hartmann para prosseguir no feito, o nobre 

causídico Dr. Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB/MT nº 9415/O, cuja 

verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o nobre causídico, sobre o teor da nomeação, bem 

como para apresentar resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa a 

defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48900 Nr: 340-60.2015.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulalia Natalia Silva Melo - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulalia Natalia Silva Melo - 

OAB:0

 Vistos e etc.

 Acolho o pedido da parte autora às fls. 113/114 – Ref: 45, referente ao 

pedido de substituição da empresa responsável ao fornecimento do 

medicamento Riluzol 50 mg.

 OFICIE-SE ao estabelecimento “Drogaria Nova Farma” que apresentou o 

menor orçamento, informando-o da presente decisão, bem como para 

FORNECER os medicamentos pleiteados, devendo ser entrega a quantia 
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de 07 (sete) caixas do medicamento Riluzol 50 mg a autora Francisca 

Gomes de Azevedo.

Comprovado documentalmente o fornecimento dos medicamentos, 

conforme prescrição médica, libere-se o valor bloqueado, em favor do 

fornecedor, na conta por este indicada.

Cientifique-se o Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 02 de março 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.: 36279 Nr: 766-48.2010.811.0090

 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: JOAQUIM JULIÃO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSÉ SCHWERZ - 

OAB:12.254/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC, bem como nos termos do artigo 

1.010, § 1º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir 

vista a(o) advogado(a) do requerente/apelado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46028 Nr: 366-29.2013.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:OAB/MT 15857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC, bem como nos termos do artigo 

1.010, § 1º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir 

vista a(o) advogado(a) do requerente/apelado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40005 Nr: 1737-30.2010.811.0091

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMdS, MdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

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

OAB:MT 8358-B

 Vistos, etc.

Objetivando a satisfação do direito do credor, intime-se a exequente para 

que apresente cálculo atualizado do débito alimentar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72107 Nr: 1191-87.2016.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdC, JAdFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) :DESIGNO audiência de conciliação, para a data de 9 de maio às 

14h00min, nos termos do 695 do CPC.INTIME-SE as partes requerentes na 

pessoa do seu advogado, nos termos do § 3º, do artigo 334 do CPC. 

CITE-SE a requerida, por edital, considerando informações de fls. 50- v. 

para apresentar contestação, com fulcro nos artigos 335 e seguintes do 

CPC.INTIME-SE a guardiã Sr.ª Eliane Albring.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, do artigo 334, do 

CPC).Deixo de determinar a realização de estudo na residência do genitor, 

bem como da genitora uma vez que ignorado seu paradeiro.Expeça-se 

carta precatória ao juízo de Porto dos Gaúchos/MT, para que determine 

intimação da equipe multidisciplinar credenciada no Fórum daquela 

Comarca, a realizar novo estudo psicossocial na residência da Sr.ª EDIA 

DE CARVALHO e Sr. JOSÉ APARECIDO DE FREITAS MILESKI, devendo 

encaminhar o relatório com URGÊNCIA ao Juízo no prazo de 30 (trinta) 

dias. Determino à equipe multidisciplinar credenciada no Fórum desta 

Comarca que realize estudo psicossocial na casa de Elaine, de acordo 

com os quesitos constantes à fls. 39-v, devendo encaminhar o relatório 

com URGÊNCIA ao Juízo no prazo de 30 (trinta) dias.Ciência o Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 02 de março de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69328 Nr: 138-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pena Generoso, Sandro Lucio Batista 

Rando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19537, 

Shirlene Benites - OAB:16211

 Posto isto, com fundamento no art. 408 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO DOUGLAS PENA GENEROSO, brasileiro, solteiro, autônomo, 

portador da cédula de identidade RG n. 2427368-6 SEJSP/MT, nascido em 

21/08/1993, natural de Vilhena-RO, filho de Izaías Generoso e Sueli Pena 

Generoso, como incurso nas condutas previstas nos artigos 121, § 2º, I, 

na forma do artigo 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 

segunda parte, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, tudo 

na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal e 

SANDRO LÚCIO BATISTA RANDO, vulgo “Playboy”, brasileiro, solteiro, 

desempregado, portador da cédula de identidade RG n. 29673240 SSP/MT, 

nascido em 26/07/1996, natural de Colíder/MT, filho de Sandra Cristina 

Rando e Osmar Batista da Luz, como incurso nas sanções dos artigos 

121, § 2º, I, na forma do artigo 14, II, por duas vezes, tudo na forma do 

artigo 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal, artigos 147 e 180, 

caput, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, tudo na 

forma do artigo 69 do Código Penal.Transitada esta em julgado, cumpra-se 

a regra do art. 416 do Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 530-54.2014.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites - OAB:16211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR à contestação no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70795 Nr: 1055-65.2016.811.0091

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO A INTIMAÇÃO: "Nos termos da legislação vigente, artigo 162, § 

4° do CPC, Portaria nº 026/2012-DF, art.2º, I, “f”, impulsiono estes autos ao 

Setor de Expedição de Matéria para Imprensa, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte Autora, para efetuar o depósito referente à diligência 

do Oficial de Justiça para citação no montante de R$ 418,00 (quatrocentos 

e dezoito reais ), conforme Portaria nº 15/2014/DF deste Juízo, quantia 

essa que deverá ser depositada na Conta de Diligências desta Comarca, 

Banco do Brasil S/A, Agência 4099-1, Conta Compensação, C/C nº 

8809-9, no prazo de 05(cinco) dias, devendo ser apresentado o 

comprovante original. Nos termos do Cap. 03, Seção 3, tópico 3.3.7.2, 

NÃO será aceito comprovante oriundo de depósito em caixa eletrônico por 

meio de envelope, fotocópia, via fax ou segunda via."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66841 Nr: 320-66.2015.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dormande Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35240 Nr: 1284-40.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Gonçalves, Nivaldo Marques Francioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Ante o exposto, e considerando as justificativas e documentos 

apresentados pela defesa, DEFIRO a REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado Izaias Gonçalves, 

brasileiro, casado, operado de máquinas, RG nº 52247597 – SSP/SC, CPF 

nº 000.655.639-58, filho de Getulino Silveira Gonçalves e Erondina 

Calvário da Silva, residente e domiciliado à Rua Dona Benta, n. 1350, 

Jardim Amazônia, Sorriso/MT, com fundamento no artigo 316 do CPP , e 

fixo as seguintes condições:a) Comparecimento mensal em Juízo para 

justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, 

inciso I, do CPP; b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, 

locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, 

onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, 

inciso II, do CPP;c) Proibição de ausentar-se da comarca de Sorriso/MT, 

por mais de 15 (quinze) dias, sem a prévia autorização do Juízo;d) 

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;e) Recolhimento 

em habitação no período noturno, das 21h00 da noite até as 06h00 da 

manhã do dia subsequente, e nos dias de folga, incluindo sábados, 

domingos e feriados.Fica o autuado advertido que, em caso de 

descumprimento das condições impostas, poderá ter a sua prisão 

preventiva decretada novamente.Considerando que réu reside na 

Comarca de Sorriso/MT, expeça-se Carta Precatória àquela Comarca para 

fiscalizar as medidas cautelares impostas.Por fim, considerando a 

audiência designada, intime-se o réu para comparecer à audiência 

acompanhado de seu advogado.Serve a cópia da presente decisão como 

Alvará de Soltura/Mandado/Carta Precatória.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 24 de fevereiro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66282 Nr: 1969-03.2014.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Itaúba - MT, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 Despacho

Vistos, etc.

Designo audiência preliminar para o dia 24 de março de 2017, às 

16h00min, neste Juízo.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intima-se o autor do fato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

De Nova Monte Verde, 16 de fevereiro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 286-72.2017.811.0107

 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: MARCELINO MANOEL SICHIERI, CARINE STUCCHI 

SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Silva, SIMONE GONÇALVES DE 

AGUIAR SILVA, MÁRIO RIBEIRO DA COSTA, cristiano saldanha do 

nascimento, DULCINÉIA LAZARETTE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Matutenção de Posse com Pedido Liminar proposta 

por CARINE STUCCHI SICHIERI e outros em face de JOSÉ RAIMUNDO 

SILVA e OUTROS, todos qualificados nos autos. Estando preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial, nos termos em que proposta.

Por versar a demanda sobre direitos possessórios, ao Juízo incumbe 

prudência redobrada, principalmente na análise do acervo probatório. Por 

assim entender, vê-se que a documentação apresentada com a inicial, por 

si só, não se mostra suficiente para autorizar o almejado pronunciamento 

judicial liminar, motivo pelo qual, seguindo regra do art. 562 do NCPC e 

determinação da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (item 6.13.9 da CNGC), designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO 

PRÉVIA para o DIA 19 DE ABRIL DE 2017, ÀS 16h00min.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

em tela, na qual poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. CONSIGNE-SE no ato citatório que o prazo para contestar 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir, ou não, a 

medida liminar (artigo 564, parágrafo único, NCPC), e que, não sendo a 

ação contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial.

INTIME-SE a parte autora e seu patrono para comparecimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61362 Nr: 102-19.2017.811.0107

 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: PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ, PMG AGRICOLA 

COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BBM S/A, ESTRUTURA II FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187479 SP, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência 

dos requisitos necessários para concessão da medida vindicada.Cite-se a 

parte adversa, na forma requerida pela parte autora, para querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, consignando no mandado as 

advertências do artigo 344 do NCPC. Havendo contestação, oportunize a 

manifestação do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, após 

conclusos, para deliberações pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 172-70.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LUIZ PEDRO 

SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução para entrega de coisa certa c/c pedido 

cautelar de arresto proposta por CARGILL AGRÍCOLA S/A em face de 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO e LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO. Foi 

deferida a liminar (ref. 05), seguindo o feito regularmente; contudo, entre 

um ato e outro, as partes noticiaram no feito a composição extrajudicial e, 

consequentemente, pugnaram pela homologação do acordo e extinção do 

feito com resolução de mérito.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que o feito versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, que as partes são capazes e estão bem representadas, 

razão pela qual não vislumbro nenhum óbice à homologação do acordo e, 

consequente, extinção do processo.

Pois bem. Constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes demandantes, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em razão disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe, notadamente porque como dito alhures o 

mencionado pacto envolve direitos disponíveis.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, e artigo 924, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Custas iniciais já recolhidas. Sem custas finais, nos termos do § 3º, do 

artigo 90, do Novo Código de Processo Civil.

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

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54519 Nr: 208-49.2015.811.0107

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que este se encontra pendente de ato 

ordinatório, desse modo devolvo o feito à secretaria para providências de 

sua alçada, seja expedindo o necessário, certificando, cumprindo 

integralmente as decisões anteriores, oportunizando a manifestação da(s) 

parte(s), do MPE e/ou DPE.

Cumprida as diligências necessárias, retornem os autos imediatamente 

conclusos para deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56363 Nr: 978-42.2015.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): sdob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 VISTOS.

Analisando os autos, verifico que o requerido arguiu preliminar, de modo 

que, passo a apreciá-la.

 A preliminar de litispendência, suscitada na contestação, não merece 

acolhimento. Segundo o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, verifica-se a 

litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando 

a outra ação possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. Todavia, no caso dos autos, a causa de pedir e o pedido 

deste e do feito 75295 são diversos, portanto, objeto distintos. Desta 

forma, afasto a preliminar de litispendência.

Satisfeitas as condições da ação e os pressupostos processuais, dou o 

feito por regular e determino seu prosseguimento.

Acolho o parecer ministerial (ref. 76). Assim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/06/2017, às 14h. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado pelas partes com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da audiência, devendo as mesmas 

comparecerem independentemente de intimação.

Por fim, conforme postulado pelo Ministério Público, DETERMINO realização 

de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar deste Juízo, na 

residência das partes, averiguando a atual condição de cada um deles, 

indicando expressamente com quem atualmente está residindo cada um 

dos filhos do casal e, indicando expressamente se o ambiente familiar do 

autor e da ré é sadio, seguro, com condições de prover as necessidades 

físicas e psicológicas das infantes, bem como elaborando laudo 

psicossocial indicando quais dos genitores possuem melhores condições 

para o exercício da guarda, juntando-se o relatório final no prazo de cinco 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. Providencie a 

Secretaria do Juízo as comunicações necessárias.

Cientifique-se o ministério público.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 337-83.2017.811.0107

 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: FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAHD, CJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 33, intime-se a parte requerente, para que 

efetue o recolhimento da guia de custa e taxa judiciária no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CNGC, art.455, §1).

Inerte, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 61926 Nr: 344-75.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DELCANALE VIZENTIM, ELDER 

REIMANN, Edson Basso, NILTON CESAR ALMEIDA ALBERNAZ, Edna Maria 

Renostro Basso, LAURA LUIZA PATLAFF ALBERNAZ, ADRIANAO 

CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atendidos os requisitos legais, cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia de mandado.

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, oficie-se ao Juízo Deprecante para 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).

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61916 Nr: 338-68.2017.811.0107

 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: Continental Comercio e Representaçoes de Insumos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Tutela de Urgência Antecedente de Natureza Cautelar movida 

por CONTINENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA em face de ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, devidamente 

qualificados.

 Sustenta, em síntese, que é credor do requerido na quantia de 18000 

(dezoito mil) sacas de soja da safra 2015/2016. Ante o inadimplemento 

requer o arresto dos grãos da presente safra para satisfazer a obrigação, 

haja vista que a impossibilidade de colheita na safra correspondente a 

CPR.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que: (1) o autor não 

atribui a causa o valor correto, que in casu deve corresponder ao valor 

perseguido no pedido principal, que deve ter como base o valor da saca 

de soja na data do vencimento da obrigação; (2) não recolheu as custas e 

taxas ou requereu os benefícios da justiça gratuita acompanhados dos 

respectivos documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com 

as custas.

Assim, concedo a parte autora, o prazo de 15 dias para regularização dos 

autos, nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52893 Nr: 634-95.2014.811.0107

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EFETUE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA A SER 

ENCAMINHADA PARA A COMARCA DE SORRISO, SOB PENA DE SEU 

NÃO ENVIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 994-64.2013.811.0107

 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): RODRIGO MIGUEL MICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 994-64.2013.811.0107

 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): RODRIGO MIGUEL MICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que este 

Magistrado foi convocado para participar dos Trabalhos de 

Aperfeiçoamento e Aprimoramento da Justiça Criminal no Estado de Mato 

Grosso, a ser realizado no período de 20 a 24 de fevereiro de 2017, no 

Fórum da Comarca de Sinop/MT (Polo III – Sinop/MT), conforme Ofício n. 

150/2017-CSC-CGJ, REDESIGNO o ato aprazado para o dia 05/10/2017, às 

15h00min, permanecendo inalterados os demais comandos lançados 

anteriormente.

Ciência ao MP e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50792 Nr: 160-61.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, AG, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, ROSANGELA AGNER 

ROSSETTO - OAB:19394/O, VINICIUS MENEGOL - OAB:90661/RS

 Vistos.

I - Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 086/2017, 

informando que não será possível comparecer as audiências designadas 

para os dias 02/03, 09/03 e 16/03, a qual estará em gozo de 

compensatórias de plantão do dia 1º/03 ao dia 03/03 e férias a partir do 

dia 06/03 até 20/03, bem como que a substituta desta signatária, Dra. Carla 

Marques Salati não irá comparecer, tendo em vista o acumulo de 

atribuições eleitorais, redesigno o ato solene para o dia 24 de agosto de 

2017, às 16:30 HORAS, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

II - Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 127-32.2017.811.0107

 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
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 PARTE AUTORA: Marcos Paulete Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 344 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o 06 de abril de 2017, às 15:30 horas, sendo que o ato será realizado pela 

conciliadora deste Juízo. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado constituído (art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51643 Nr: 953-97.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMO BERNARDINI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Silva - 

OAB:OAB/MT 5.472

 Vistos.

I - Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 086/2017, 

informando que não será possível comparecer as audiências designadas 

para os dias 02/03, 09/03 e 16/03, a qual estará em gozo de 

compensatórias de plantão do dia 1º/03 ao dia 03/03 e férias a partir do 

dia 06/03 até 20/03, bem como que a substituta desta signatária, Dra. Carla 

Marques Salati não irá comparecer, tendo em vista o acumulo de 

atribuições eleitorais, redesigno o ato solene para o dia 24 de agosto de 

2017, às 15:30 HORAS, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

II - Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 610-33.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que já decorrido o prazo de suspensão requerido à fl. 51, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o atual paradeiro 

da parte executada ou mesmo outra diligência útil para o efetivo 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59124 Nr: 827-42.2016.811.0107

 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: ANDERSON GALVÃO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido quanto à existência união estável entre o autor e a vítima 

Tania Mara Welter, existência de demais herdeiros. Defiro, a juntada de 

novos documentos, que deverão ser acostados aos autos, no de 15 

(quinze) dias, oportunizando a parte adversa, manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias. Defiro, ainda, prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes. Para tanto, designo audiência instrução e julgamento para o dia 17 

de Maio de 2017, às 13h30min. Consigno que, deverão as partes 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 75300 Nr: 237-68.2016.811.0106

 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: Valtene José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Alves Moreira, Darcy Rocha Queroz, 

Aguinaldo Jacson Moreira, Marciene José Moreira, Divina Arlene Moreira 

de Souza, Cirlene Aparecida Moreira, Pedro Paulo Moreira, Florentino 

Francisco Moreira, Cristiano Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6.515-O, 

Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6.521, Raul Darci Dolzan - 

OAB:MT 2.496-B

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista as informações prestadas pelo advogado da parte 

autora que existe interesse das partes para um acordo, designo audiência 

de conciliação para dia 8 de agosto de 2016, às 14h30min(MT).

 II. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72415 Nr: 2263-72.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, de acordo com o artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, 

consignando que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá o devedor, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos 

do mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, DEFIRO 

A PENHORA de qualquer uma das NOTAS DE EMPENHOS N°. 7823/2016, 

N°. 7821/2016 e N°. 7822/2016, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARANAÍTA-MT.
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Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 835, §3º, do Novo Código de Processo Civil).

Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de 

bens do devedor suficientes para o pagamento do débito (art. 830 do 

Novo Código de Processo Civil), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 

830, §1º, do Novo Código de Processo Civil).

 Incumbe a exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a 

citação pessoal e com hora certa (§2º artigo 830, do Novo CPC).

Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

da dívida e, na hipótese de pronto pagamento integral da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias da citação, a verba honorária será reduzida pela metade 

(art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil).

Consigne-se no mandado de citação a faculdade prevista no artigo 916 do 

Novo Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34109 Nr: 156-41.2005.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Alice Soares Lucas

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755 MT

 Vistos.

Intime-se a patrona da parte autora para manifestar nos autos, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias sobre a certidão de fl. 290.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com as baixas 

necessárias, sem necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 137-93.2009.811.0095

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altevir Schwicerski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que proceda ao 

pagamento das diligências nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena 

de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 73166 Nr: 444-66.2017.811.0095

 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): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial, juntando aos presentes autos a comprovação da 

mora mediante notificação extrajudicial expedida ao endereço da parte 

devedora com comprovação de recebimento, ou, mediante instrumento de 

protesto, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC/2015.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73230 Nr: 480-11.2017.811.0095

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:311.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão em pdf - Dr. Diego Hartmann - Guarantã - Plantão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71754 Nr: 1886-04.2016.811.0095

 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: CFJD, AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação das Partes (pessoa física) de que não possuem recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Em consonância com o parecer do representante do Ministério Público, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

efetuado entre as partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Expeçam-se Termos de Guarda conforme estabelecido entre as partes na 

petição inicial.

Isentas as partes de custas processuais e honorários advocatícios, por 

serem beneficiários da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1271-14.2016.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCVRF, Magda Viana Rua de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73299 Nr: 525-15.2017.811.0095

 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 Fianciamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 
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o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço 

completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no mesmo ato 

a avaliação do bem. Ainda, acaso não haja o cumprimento da medida 

liminar, proceder-se-á à inclusão de restrição circulação do veículo junto 

ao seu RENAVAM, a qual será retirada após a apreensão do bem (§9º, 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/64, com redação dada pela Lei 13.043/2014). 

Executada a liminar, no mesmo ato, cite-se o requerido para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - 

MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada 

pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. O devedor, por ocasião 

do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Poderá ainda o devedor fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Concedo os 

benefícios dos parágrafos primeiro e segundo do art. 212 do Novo Código 

de Processo Civil. Não havendo o cumprimento da ordem liminar, 

voltem-me conclusos para proceder à inclusão de restrições sobre o 

veículo e, eventualmente, a expedição de ofícios a órgãos competentes...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70836 Nr: 1323-10.2016.811.0095

 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: Francisco Karasiaka Junior, IDELAINE ANA CAETANO 

KARASIAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Karasiaki, NELCI MULLER DE 

ANHAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR KARASIAKI - OAB:16837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64786 Nr: 1264-90.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:MT0015083O, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:MT 

nº17.759

 Encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas, concernente 

ao Habeas Corpus nº 1001369-39.2017.8.11.0000, impetrado em favor de 

Vanderlei Pereira da Luz.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12399 Nr: 420-15.2007.811.0022

 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: Decio Alves de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Frademir Vicente de Oliveira - OAB:5.478, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:MT/13842/A, Itamar Batista dos Santos - 

OAB:5987, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES, para comparecerem na 

realização da perícia grafotécnica no dia 14/03/2017 às 10:00 horas da 

manha na sede do Serviço Notarial de Rondonópolis/MT, com o Perito 

Contábil e Grafotécnico Dr. Luiz Antonio Silvio Pereira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44063 Nr: 163-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemison Motta da Fonseca, Nelson Aurelio 

Zandona, Francisco Mendes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:MT/11.858-A, Rosiene Alves de Lima - OAB:18124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - 

OAB:GO/33.262

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para promover a retirada da carta precatória para 

distribuição no Juízo competente para citação da parte requerida Diemison 

Motta da Fonseca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19346 Nr: 621-65.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genebaldo Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o cálculo do débito, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48992 Nr: 244-55.2015.811.0022

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos de MT - 

FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito de Pedra Preta - MT, Presidente da 

Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das 

Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de março de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41701 Nr: 1448-42.2012.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Victor Scheffer - 

OAB:13.080

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERIDO, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49598 Nr: 450-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Moraes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, revogando a tutela antecipada concedida em decisão de 

ref: 03.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo 

em 10% sobre o valor sobre o valor atualizado a causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, ficando a cobrança suspensa diante do que dispõe 

o artigo 98, §3º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 02 de março de 

2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42506 Nr: 763-98.2013.811.0022

 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: Nandra Rosa Miranda das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO REQUERENTE, para que no prazo 

legal, apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

111/129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10483 Nr: 36-86.2006.811.0022

 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): Luiz Carlos Menezes Póvoa, Nelson Dias de 

Morais, Carla Gundim de Moraes, Santinoni Luciano de Oliveira, Hospital 

Dr. Noel Nutels Ltda, Maria Rita dos Santos Lopes, José Luiz Bárbara Neto, 

Waldir dos Santos, Fábio Rodrigues Póvoa, Waldir dos Santos Construção 

Civil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324/MT, Clayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957, Dejalma 

Ferreira dos Santos. - OAB:12.062, Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:2.076, Glayton Marcus Meira Nunes - 

OAB:5.957, Ilmar Sales Miranda - OAB:5388/MT, José Pereira da 

Silva Neto - OAB:3273, Priscila Costa Martins - OAB:OAB/TO 4413-A

 INTIMAÇÃO DOS(AS) ADVOGADOS(AS) DOS (AS) REQUERIDOS(AS), 

para que no prazo de 30 dias, apresentem sucessivamente os memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58241 Nr: 2130-55.2016.811.0022

 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: ERdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para 

reconhecer a existência de união estável entre Edinethi Rodrigues de 

Oliveira e Aluizio Porfilho de Melo, desde o ano de 1986 a 19 de agosto de 

2016, por conseguinte, declaro o processo extinto com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 17 de fevereiro de 

2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59017 Nr: 2483-95.2016.811.0022

 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): Comercial Center Com. Varejista de Mat. para 

Constr. LTDA ME, Paulo Cézar Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, no valor de R$ 10,50 (dez reais e 

cinquenta centavos) - a ser depositada na Conta Corrente nº 17.771-7, 

Agência 2423-6 - Banco do Brasil S/A - Pedra Preta/MT, devendo o 

comprovante ser encaminhado aos autos para posterior juntada, 

salientando que não será aceito comprovante de entrega de envelope em 

caixa eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 109-72.2017.811.0022

 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): J L Clemes (Clemes e Clemes LTDA - ME), 

Josue Oliveira Pinto, Cláudia Gonçalves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) - a 

ser depositada na Conta Corrente nº 17.771-7, Agência 2423-6 - Banco 

do Brasil S/A - Pedra Preta/MT, devendo o comprovante ser encaminhado 

aos autos para posterior juntada, salientando que não será aceito 

comprovante de entrega de envelope em caixa eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52176 Nr: 1523-76.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B
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 Vistos etc.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Romildo Carnielli Vitorino, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no 

artigo 217-A, “caput”, do Código Penal.

Em ref. 24 fora designada audiência de instrução e julgamento.

A defesa interpôs embargos de declaração em ref. 33, alegando 

contradição na data da audiência designada.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos tempestivamente, conforme prevê o artigo 

382 do Código de Processo Penal.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão, ambiguidade ou pontos 

contraditórios.

Pois bem.

Em detida análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico 

nenhum dos requisitos para se fundar os presentes embargos.

Alega o embargante que a decisão de ref. 24 designou audiência de 

instrução e julgamento para uma data pretérita, sendo assim, a decisão 

não possui contradição, e sim, um erro material, o qual não é angariado 

pelo Código de Processo Penal como um dos requisitos previstos no artigo 

382 do referido código, para interposição de Embargos de Declaração.

Desse modo, não havendo, portanto, qualquer omissão, obscuridade, 

contradição ou ambiguidade entre as proposições da decisão de ref. 24, 

CONHEÇO dos embargos de declaração de ref. 33 e, REJEITO-OS.

Contudo, reconheço o erro material da decisão de ref. 24, com relação ao 

ano da audiência designada, que deveria constar para o ano de 2017.

Desta feita, redesigno a audiência para o dia 21 de junho de 2017 às 

16h00min.

Intimem-se às testemunhas de acusação e defesa, bem como do réu.

Ciência à acusação e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 293-33.2014.811.0022

 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: José Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemison Motta da Fonseca, Nelson Aurelio 

Zandona, Francisco Mendes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:MT/11.858-A, Rosiene Alves de Lima - OAB:18.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - 

OAB:GO/33.262, Juliany Guerra Barbosa Telles - OAB:GO/26.757

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para promover a retirada da carta precatória para 

distribuição no Juízo competente para citação da parte requerida Diemison 

Motta da Fonseca, conforme despacho de fls. 125 a seguir 

transcrito:"Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 120/121, cumpra-se 

conforme requerido. Indefiro o pedido de citação dos requeridos por edital, 

formulado pelo autor em petição de fls. 117/118, haja vista as cartas de 

citação por terem sido devolvidas por “não existir número”. Determino a 

expedição da carta precatória com a finalidade de citação do requerido 

Diemison Motta da Fonseca no endereço constante na inicial. Com relação 

ao requerido Nelson Aurelio Zandona, intime-se a parte requerente para 

que informe o endereço do réu, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 1651-33.2014.811.0022

 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: Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Geraldo Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito dos embargos 

apresentados pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

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, 1° de março de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 75514 Nr: 48-72.2012.811.0028

 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: Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Campos Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir o título executivo 

judicial embasado no contrato de fls.16/17, no valor de R$4.776,50 (quatro 

mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação 

(artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a 

citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.Atendendo 

ao princípio da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 

10% sob o valor do contrato, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, 

intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), com base no art. 523 do CPC/2015.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.: 120125 Nr: 1083-28.2016.811.0028

 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: JOSÉ CARLOS GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale de São Mateus, 

Empreendimentos e Participações Societarias SS Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, Namir Luiz Brenner - OAB:11.326/MT, 

Thiago de Abreu Ferreira - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO CHIQUITO 

GARCIA - OAB:123583/SP

 VISTOS

Considerando a suspeição declarada desta magistrada no presente feito 

diante do vínculo de amizade, cancelo a audiência anteriormente 

designada.

Remetam-se os autos ao subtituto legal.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106847 Nr: 763-12.2015.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jonas Eduardo Queiroz Moraes, Pollyanna Ramos 

Zardim de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Inclua-se na pauta do Projeto Ribeirinho Cidadão do dia 19.02.2017.

Intimem-se as partes para comparecimento no Mutirão de conciliação a se 

realizar no dia 19 de fevereiro de 2017, no Fórum desta Comarca as 

14h00min, portando os documentos pessoais.

Ciência ao MP e a Defensoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125458 Nr: 2606-75.2016.811.0028

 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: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Oregon - Sérgio França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 DECISÃO

VISTOS,

Verifico a concordância do requerente quanto à entrega dos pertences a 

parte ré, em razão disso, deixo de analisar o pedido de ref. 45.

Igualmente, constato que o autor não concorda com os valores 

depositados em juízo, por não corresponderem ao valor integral do débito.

Intime-se o requerido acerca da petição de ref. 49 para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 580-07.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdC, FLdCS, FFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 A seguir foi proferida a sentença nos seguintes termos:

1. Expeça-se competente alvará em noma da genitora do valor depositado 

em juízo conforme petição de ref. 13.

2. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC, para que 

sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

3. Saem as partes intimadas da presente decisão

4. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 364-12.2017.811.0028

 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: Suzely Gonçalina Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para comparecimento a 

audiência de Conciliação designada para o dia 04/04/2017 ás 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127605 Nr: 3263-17.2016.811.0028

 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: Rui Batista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeniffer Bruna Campos Moreira, Rosilandia de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para indicar nos autos o 

endereço nesta comarca da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129385 Nr: 4045-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Esp em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá-MT, Itau Unibanco S/A - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Esteves Ferreira de Assis ME, Moacir 

Esteves Ferreira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 

( catorze 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 Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126934 Nr: 3049-26.2016.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Luiz Rezende de Aquino, Juizo de Direito da 1ª 

Vara Civel da Comarca de Campo Grande-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco Garcia Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - 

OAB:2162-B

 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 

( catorze 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 Citação, expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 117045 Nr: 210-28.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Paulo 

Cesar de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Camargo Penteado 

Neto - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Assim, ante a decisão soberana do Conselho de Sentença JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o acusado Arnaldo 

Henrique de Souza, qualificados nos autos, como incurso nos termos do 

art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, e § 4º, parte final c/c o art. 71, parágrafo 

único (por 3x – três vezes), ambos do Código Penal.Isto posto, atento aos 
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princípios constitucionais e as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo 

a dosimetria da pena.Assim, após análise de todas as circunstâncias 

cabíveis, fixo a pena definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão.Nos termos do art. 33, § 2º., alínea ‘a’, do Código Penal, 

determino o fechado como regime inicial de cumprimento da pena. O 

acusado não poderá recorrer em liberdade, já que a base empírica 

utilizada para sustentar a prisão preventiva continua presente e, agora, 

com muito mais veemência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 3391-37.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderval Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 INTIMAÇÃO da defesa para no prazo legal apresentar memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115272 Nr: 3040-98.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Almeida Rodrigues, Rudnei 

Nunes Santos, Luis Guilherme Slusarski, Jefferson Barbosa de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15.304-MT, Silmara Enoré de Moraes Cortez - OAB:19.249/MT

 INTIMAR os advogados da parte ré Wanderson de Almeida Rodrigues; 

Rudnei Nunes Santos, para tomarem ciencia dos termos da sentença de 

ref. 226.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128476 Nr: 3526-49.2016.811.0028

 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): MHLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Designo audiência de continuação para o dia 09 de março de 2017 às 

14h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 47-87.2012.811.0028

 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: Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ermos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para do inteiro teor da decisão 

de fls. 51, que adiante transcrito: VISTOS

Em que pese a juntada da planilha de débito atualizada às fls.48/50, o 

exequente não efetuou nenhum requerimento.

Cumpra-se o item 4 da decisão de fl.35.

Após, vistas ao exequente para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 1875-89.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque Sampaio - 

OAB:19120/MT

 Vistos.

Conforme consta dos autos, o recuperando ROSIVALDO SILVA DE JESUS 

estava cumprindo pena no regime semiaberto, com as seguintes 

condições:

Exercer trabalho externo, com recolhimento noturno na Cadeia Pública 

desta Comarca, nos dias normais de trabalho, inclusive, aos sábados as 

dezoito (18) horas, com saída às seis (6) horas da manhã subsequente e 

recolhimento integral aos domingos e feriados;

Comprovar no prazo de trinta (30) dias ocupação lícita;

Não ingerir bebidas alcoólicas;

Não frequentar bares e casas de prostituição; e

Não praticar de espécie alguma qualquer tipo de crime.

Nota-se que o recuperando infringiu a condição imposta, de se recolher no 

período noturno na Cadeia Pública desta Comarca, sendo destacado o ano 

de 2011, onde o reeducando faltou quase o ano todo e 2012 que o réu foi 

faltoso durante o ano inteiro.

Sendo assim, foi expedido Mandado de Prisão preventiva e pautada 

audiência de justificação para ouvir o reeducando.

Necessário consignar que o mandado de prisão expedido foi positivo e o 

reeducando está recolhido na Penitenciária Central do Estado.

Em audiência o detento alegou que se mudou para o Município de 

Cuiabá-MT, pois o mesmo não encontrava emprego nesta Comarca e 

conseguiu emprego na Capital, motivo pelo qual, deixou de cumprir as 

condições impostas.

Sendo assim, nem ao menos teve o cuidado de avisar o juízo da execução 

que precisava deixar a Comarca, tampouco informou onde residiria no 

novo domicílio.

 Resta evidente que o recuperando deixou de cumprir às condições que 

lhe foram impostas; por conseguinte, está frustrando os fins da execução 

penal, em verdadeiro descaso com o Poder Judiciário.

Portanto, diante o que prescreve o artigo 118, § 1º da LEP, in verbis:

 “Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 

forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

(...)”.

Da mesma forma o Código Penal diz que as penas restritivas de direito são 

substituídas pelas privativas de liberdade, vejamos o artigo 45, in verbis:

“Art. 45 – A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de 

liberdade, pelo tempo da pena aplicada quando:

I – sobrevier condenação, por outro crime, a pena privativa de liberdade 

cuja execução não tenha sido suspensa;

II – ocorre o descumprimento injustificado da restrição imposta.”

Por falta grave a LEP, em seu art. 51, inciso I, dispõe que:

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

Sendo assim, outro caminho não há, senão a regressão definitiva para o 

regime mais gravoso, com escoro no art.. 45 do CP e 118 da LEP.

Dessa forma e como determina a Lei, regrido definitivamente o regime 

imposto ao recuperando para o regime mais rigoroso, qual seja para o 

regime fechado.

Determino ainda, a remessa do presente PEP à Comarca de Cuiabá-MT, eis 

que o recuperando estava residindo naquela Comarca e está segregado 

na Penitenciária Central do Estado.

Notifique-se e Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 1672-88.2014.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Rodrigues de Figueiredo, Edilson de 

Figueiredo Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT, Simony Maria da Silva Rocha - OAB:15447

 Intimar advogado do acusado Edilson de Figeiredo Souza - Dr. Sergio 

Paula Assunção, para no prazo legal apresentar as alegações finais

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64678 Nr: 1204-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Sousa de Melo, Fabricio Arthur Silvestre 

de Souza, Jhon Jhordi Dias Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JULLIANNA LACERDA CUNHA - 

OAB:20473/O, PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES - OAB:20444/O

 Considerando o teor da derradeira certidão, intime-se a defesa constituída 

do réu Bruno Sousa de Melo para manifestação no prazo legal.

Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública na comarca, por se 

tratar de réus presos, nomeio para patrocinar a defesa dos acusados 

Jhon Jhordi Dias Moreira e Fabricio Arthur Silvestre de Souza, o 

advogado, Doutor Roger dos Santos Lopes, OAB/MT n. 17.379, que 

deverá ser intimado da nomeação e para manifestação no prazo recursal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20546 Nr: 1181-90.2011.811.0059

 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: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMRv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT

 Em consulta ao sistema Apolo, observou-se que os advogados de ambas 

as partes não estão devidamente cadastrados no presente feito, além de 

pendências anteriores que não foram regularizadas. Assim, CHAMO O 

FEITO A ORDEM para determinar as seguintes providências: 1- 

proceda-se o cadastramento dos procuradores (parte autora: Dr. Valter 

da Silva Costa. Requeridos Daniel e Lorena: Dra. Rosangela Bazaia); 2- 

considerando a existência de interesses conflitantes entre Aldenoura e 

Marcelo, nomeio como curador especial, para o requerido Marcelo, o Dr. 

Tiago da Silva Machado, o qual deverá ser intimado para apresentação de 

contestação (art. 72, I, do NCPC); 3- considerando a citação por edital do 

requerido Cleiton, nomeio como curador especial o Dr. Nelton Schwingel, o 

qual deverá ser intimado para apresentação de contestação (art. 72, II, do 

NCPC); 4- altere-se a capa dos autos para os requeridos apontados a fl. 8 

(Lorena, Daniel, Cleiton e Marcelo); 5- apense-se aos autos Nº 

509-82.2011.811.0059 (cód: 19818); 6- nos autos em apenso 

(1392-24.2014.811.0059 – cód: 51638), cumpra-se o despacho de fl. 129.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76527 Nr: 809-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILAYNI GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de execução de pensão alimentícia proposta por 

DAV WILLIAN OLIVEIRA LUZ, representado por sua genitora EMILAYNE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, em desfavor de MAYCON DOUGLAS RIBEIRO 

LUZ.Preliminarmente, em análise detida ao petitório formulado pela parte 

autora na referência tida por 9, verifico que razão lhe assiste, eis que, 

embora o título executado aqui seja o mesmo executado na ação de 

código 76188, ambas versam a cobrança de diferentes valores, haja vista 

que nos autos em apreço se busca executar as prestações alimentícias 

pretéritas, enquanto a aludida ação visa executar os três últimos meses e 

as parcelas que se vencerem no curso da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77681 Nr: 1483-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, servindo a presente 

decisão como mandado..

Para tanto, designo o dia 24 de fevereiro de 2017, às 14h00min., para 

cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Aragarças/GO com as informações 

necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57143 Nr: 1660-44.2015.811.0059

 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: ROSA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT, 

Marcia Regina Castelli - OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado que o ato foi praticado tempestivamente, 

abra-se vista à parte apelada para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal.

Posteriormente, apresentadas as contrarrazões ou tendo decorrido o 

prazo sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à 

Instância Superior, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Jalmi da Silva 

Bernardo, Manoel Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, 

Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de Sousa, Glauber 

Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar Honorato dos Santos, 

Wanderson César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno 

Macedo Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Jose Augusto Evangelista de Moura, Marcelo Pereira dos Santos, 

Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora apara que se manifeste 
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acerca da certidão da Sra. Oficiala de Justiça contida no movimento de 

ref. 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74350 Nr: 5369-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Diniz Lucena, Alexandre Pereira da 

Silva, Cassiano Franciney Ferreira, Clinton Cabalheiro Neto, Reginaldo 

Vicente Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do estado de 

Mato Grosso - OAB:, Dianatan Ferreira - OAB:18.699/MT, Jodacy 

Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Aqui se tem Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Alexandre Pereira da Silva, Cassiano Franciney Ferreira, 

Clinton Cabalheiro Neto, Leonardo Diniz Lucena e Reginaldo Vicente 

Teixeira.

Devidamente citados, os réus ofertaram defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de março de 2017, às 15h30, horário de Cuiabá.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

Expeça-se mandado, intimando para comparecimento à audiência, a 

LINDON JONHSSON CAVALCANTE DA SILVA, pessoa arrolada pela 

defesa.

Finalmente, expeça-se mandado de intimação dos réus para interrogatório, 

bem como a respectiva requisição à Cadeia Pública desta cidade.

Requisite-se a presença dos investigadores de polícia arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunha da acusação.

Expeça-se mandado, intimando para comparecimento à audiência a 

pessoas arroladas pela acusação, sendo as vítimas EFRAN MULLER 

NETO, KAREN TAINNARA LIMA DA SILVA, KARITA MORGANA LIMA 

TAVARES e MACKSON RODRIGUES MORAIS, bem como a BRUNA DA 

SILVA VIEIRA e DANIEL DA SILVA VIEIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78052 Nr: 1711-84.2017.811.0059

 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: Josiel Marcos Candeias, Elizarda Cardoso da Silva, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado 

pelo Ministério Público em favor de JOSIEL MARCOS CANDEIAS e 

ELIZARDA CARDOSO DA SILVA e da menor Dominique Cardoso 

Candeias.

Os acordantes comparecem ao Conselho Tutelar para regularizarem 

acordo relativo à guarda, alimentos e convivência em relação à filha menor 

Dominique Cardoso Candeias.

Desnecessária a vista do Ministério Público porque este figura como autor 

do pedido.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito inicial, tenho que é caso de 

deferimento do pedido.

Ficou acordado que a menor ficará sob a guarda da mãe, senhora Elizarda 

Cardoso da Silva. Nas férias do mês julho e do final de ano, ficará a menor 

em metade do tempo com a mãe e a outra metade, com o pai.

O acordo diz ainda que o pai pagará uma pensão alimentícia mensal, 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas com roupa, calçados, dentista, 

remédios e material escolar, sendo que o primeiro pagamento deverá 

ocorrer no dia 15 de março de 2017 e no mesmo dia dos meses 

subsequentes.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

Ciência ao Ministério Público.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19133 Nr: 2956-77.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilda Nascimento de Sena, vulgo "Vanusa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215B

 Aqui se tem executivo penal em que foi imposta pena de multa, cumulada 

com pena privativa de liberdade à reeducanda Vanilda Nascimento de 

Sena.

A parte ré foi devidamente intimada e deixou de pagar a quantia relativa à 

pena imposta.

Em razão disso e mais, considerando os termos do artigo 51 do Código 

Penal, revogo a ordem contida na decisão posta como folha 186, 

indeferindo, assim, o pedido contido no verso da folha 185.

Sendo assim, encaminhem-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso cópia da sentença, do inteiro teor do acórdão (se houver) e da 

certidão de trânsito em julgado, juntamente com cópia dos documentos que 

evidenciem que o condenado deixou transcorrer o prazo sem pagamento.

Abra-se vista para o Ministério Público e nada sendo requerido, tornem os 

autos conclusos considerando a hipótese de extinção deste feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56963 Nr: 1558-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, Ailton 

Assunção de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 15 dias, 

se manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação e apresentar o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 1404-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sampaio Lara Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Antonio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:9835 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação de natureza 

indenizatória.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, servindo a segunda via 

como mandado.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Jussara/GO, com as 

informações necessárias.

 Cumprido o mandado e observadas as formalidades legais, devolvam-se 

os autos ao juízo deprecante, com as homenagens de estilo e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1618-58.2016.811.0059
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de benefício assistencial à pessoa 

portadora de deficiência.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas, assim, declaro o feito saneado e como ponto controvertido 

fixo a incapacidade laboral da autora.

Defiro a produção de prova pericial, para tanto, nomeio a Doutora Juliana 

Martins de Moraes, CRM n.º 176954-SP, para efetuar a perícia em 05 de 

abril de 2017, às 16h00min, a ser realizada no PSF Setor Buritis, localizado 

na Rua Paranaense, nº614, nesta cidade.

Deverá a perita responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intimem-se as partes para que, querendo, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais, em 5 (cinco) dias.

 Intime-se a parte autora para comparecimento na data e local agendados.

Consigno que o laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta 

e cinco) dias da data de intimação da expert, salvo se esta recusar o 

encargo.

Arbitro os honorários periciais no valor de 1 (um) salário mínimo.

 De outro norte, se faz impositiva a realização de estudo psicossocial e 

socioeconômico do requerente, razão pela qual nomeio o Senhores 

Denilson Farias e Gilmar Babaresco, ambos lotados no CREAS do 

município de Confresa/MT, para realizarem os aludidos estudos.

Elaborados os laudos e encartados aos autos, manifestem-se as partes 

no prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71246 Nr: 4042-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, Rosane Terezinha Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de execução de título extrajudicial.

Diante da informação contida na certidão tida por referência 17, 

verifica-se que, embora devidamente intimada, a parte executada não 

efetuou o pagamento do débito.

 Desta forma, determino à Secretaria que realize a penhora à termo dos 

imóveis descritos na petição inicial, tidos pelas matrículas 9.768 e 9.769, 

nos moldes do artigo 838 do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de inteiro teor do ato intimando-se o exequente a 

proceder em sua retirada e competente efetivação de seu registro junto à 

matrícula imobiliária.

Outrossim, diante da avaliação sumária dos bens descrita na petição 

inicial, bem como à vista tão somente da certidão da matrícula dos imóveis, 

não se vislumbra necessidade de avaliação dos bens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75857 Nr: 417-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. P. Teixeira Carnes, Edma Divina Guimarães, 

José Eduardo Pinto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em desfavor de E D G 

TEIXEIRA ME.

1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça.

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 

executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário dos bens.

5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil.

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil.

7-Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 836, § 1º).

8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do advogado 

do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75111 Nr: 5742-84.2016.811.0059

 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): Salles Moveis, Adenilton Jose Sales Dias, 

LUCINEIA SALES DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em desfavor de SALES DIAS & DIAS LTDA, bem como de 

seus devedores solidários ADENILSON JOSÉ SALES DIAS e LUCINÉIA 

SALES DA SILVA DIAS.

 1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça.

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 

executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário dos bens.

5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil.

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil.

7-Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 836, § 1º).

8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do advogado 

do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75255 Nr: 25-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76384 Nr: 731-40.2017.811.0059

 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: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77091 Nr: 1167-96.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 1168-81.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77345 Nr: 1302-11.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77348 Nr: 1304-78.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77351 Nr: 1307-33.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77350 Nr: 1306-48.2017.811.0059

 AÇÃO: 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:31314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203

 Pelo MMº. Juiz foi proferido a seguinte decisão: Vistos etc. Defiro o 

Pedido Ministerial. Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública para providencias 

das juntadas de fotografias das camisas e da parede, bem como, cópias 

dos livros de ocorrências da Cadeia Pública. Designo audiência para oitiva 

do agente penitenciário Oscar Frenzel e Diretor da Cadeia Rogério 

Dambrózio, para o dia 21 de março de 2017 às 10h30min. Expeça-se o 

necessário. Saem os presentes intimados. Nada mais. Encerro o presente.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27854 Nr: 206-18.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Carneiro Celestino Castilho, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, do CPC.Após, arquivem-se os autos, com baixa nos 

registros.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 06 de março de 2017.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23998 Nr: 120-81.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Berno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19139/O, Nadja Laura Pleutim de Deus - OAB:10382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, Liliane Andrea do Amaral de Paula - 

OAB:11543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Rodrigo de 

Freitas Sartori - OAB:15.844

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “VISTOS ETC. Homologo 

a desistência das testemunhas Leonardo C. Barazetti, José Carlos 

Garcete e Adão Dias de Araújo. Quanto a oitiva da testemunha Lázaro de 

Oliveira Florêncio, dispenso sua inquirição, já que não há comprovação 

nos autos de que a referida testemunha foi intimada com Aviso de 

Recebimento, ato que competia ao advogado da parte requerida o fazer, 

conforme preceitua o Art. 455, § 1º do CPC. Ademais não há razões 

expostas pela parte requerida que leve a imprescindibilidade e utilidade na 

oitiva de tal testemunha, sendo certo que nos termos do Art. 370 do CPC, 

cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao Julgamento do Mérito. 

Com relação ao pedido de revogação da tutela antecipada concedida 

nestes autos, entendo que deve ser melhor apreciada quando da prolação 

da sentença. Permaneçam os autos conclusos para apreciação dos 

pedidos pendentes de análise. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais. Eu 

_______ Nilza Rodrigues Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei e 

faço imprimir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Repesentado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Publica da Comarca 

de Vera. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante da ausência da probabilidade do direito vindicado, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, forte nos fundamento de fato e 

direito acima esposados, nos termos do art. 330, caput, do Código de 

Processo Civil.Por oportuno, CITE-SE a parte Requerida, através de seu 

representante legal, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

defesa nos autos, devendo informar, inclusive, se tem interesse na 

conciliação/mediação.Por sua vez, com a juntada da peça defensiva, 

intime-se a parte autora para que promova a respectiva impugnação, no 

prazo legal.Após, conclusos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de março de 2017.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32723 Nr: 66-47.2017.811.0019

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilson Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Amate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada por todos os fundamentos até 

então apresentados, sendo de rigor aguardar-se o estabelecimento do 

contraditório.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 

2017, às 15hs30min.Cite-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e intime-se a parte autora para que compareça à audiência acima 

designada, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do 

processo e a daquele em confissão e revelia.Caso não haja acordo, a 

parte promovida tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia.Intime-se.Ciência ao 

MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de 

estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 07 de março de 

2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 561-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger William Coqui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 Vistos.

Trata-se de ofício oriundo da Cadeia Pública desta Comarca em que 

solicita anuência para alocação do reeducando em trabalho extramuros 

remunerado, na atividade de serviços gerais em benefício da Prefeitura 

Municipal de Porto dos Gaúchos/MT.

Dispõe o art. 36, da Lei de Execuções Penais, “o trabalho externo será 

admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou 

obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, 

ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em 

favor da disciplina”.

No ponto, impende registrar que a Lei n.º 7.210/84 prevê que “a prestação 

de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, 

dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento 

mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.

In casu, verifico que estão presentes todos os requisitos legais 

necessários ao deferimento do labor extramuros, tais como aqueles 

previstos no art. 37 da Lei 7.210/84, mormente porque o reeducando 

apresenta bom comportamento carcerário e já cumprira 1/6 da pena 

impingida, razão pela qual AUTORIZO o reeducando a desenvolver as 

atividades requeridas.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Comunique-se ao Diretor da Cadeia Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 07 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28267 Nr: 388-04.2016.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ernani Leori Lange

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Arnaldo Damiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Johnny de Souza Noleto - 

OAB:19170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7.975-B/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 Ante o exposto, por ausência dos requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência, nos termos do que vaticina o art. 300, caput, do Código 

de Processo Civil, e forte nos fundamentos alhures, INDEFIRO a liminar 

pleiteada pela parte autora.Sem preliminares a serem enfrentadas.Partes 

legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos os requisitos legais 

para o despejo, bem assim a existência de eventuais prejuízos causados 

pelo arrendatário ao arrendador, incluindo-se a existência de parcelas 

inadimplidas. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03 de maio de 2017 às 14h30min.Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir, bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo, observando o quanto disposto no art. 455, e 455, 

§1º do NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 07 de março de 

2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 428-49.2017.811.0019

 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: Vilma Silva de Oliveira, Creuza Barbosa de Oliveira 

Guerra, Vantuir Silva de Oliveira, Vilson Silva de Oliveira, Vanessa 

Barbosa de Oliveira Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva de Oliveira "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 428-49.2017.811.0019

Código nº 33355

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por VILMA SILVA DE OLIVERA, 

em virtude do falecimento de sua genitora MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim 

como do artigo 616, todos do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Nomeio INVENTARIANTE a requerente VILMA SILVA DE OLIVERA e, desde 

já, intimo-o da sua nomeação, devendo o mesmo, no prazo de cinco (05) 

dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função.

Diante das primeiras declarações, façam-se as citações dos herdeiros 

arrolados pela inventariante, para que tomem ciência da presente abertura 

de inventário, para que se manifestem no prazo legal.

 Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

 Dispensada vista ao Ministério Público, uma vez que todos os herdeiros 

são capazes e não há interesse público a ser tutelado.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de fevereiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29462 Nr: 745-81.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Junior Razine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos, etc.. Defiro o pedido da defesa, Depreque-se à Comarca de 

Cuiabá para oitiva da testemunha Luis Fernando de Oliveira, podendo ser 

localizado no Destacamento da Policia Militar de Cuiabá. Tendo em vista as 

informações do Destacamento da Policia Militar que a testemunha Eduardo 

Pereira da Silva encontra-se de férias. Redesigno audiência para oitiva da 

testemunha e interrogatório, para o dia 20 de Junho de 2017 às 13h30min. 

Requisite-se o PM Eduardo Pereira da Silva. O réu sai intimado para 

comparecer a audiência redesignada. Saem os presentes intimados. 

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.: 33343 Nr: 418-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Bento Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 Processo n.º 418-05.2017.811.0019

Código n.º 33343

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista a tempestividade certificada às fls. 16, recebo os 

presentes embargos à execução para discussão.

Nos termos do art. 919, CPC, os Embargos à Execução não terão efeito 

suspensivo, exceto nas hipóteses em que atendidos os requisitos do § 1º, 

do mesmo dispositivo. In casu, verifico não estarem presentes os 

pressupostos legais para o deferimento da suspensão da execução.

Intime-se a parte embargada para manifestar em 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30631 Nr: 1365-93.2016.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deutsche Bank AG, representada por Deutsche Bank 

S/A - Banco Alemão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Carlos Maronezzi, Edson Marcos 

Melozzi, Célia da Silva Rodrigues, Gleice Matos Maronezzi, José Maronezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Greco de Guimarães 

Cardoso -  OAB:230.646-A/SP, Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425B/MT

 Vistos.

Diante do teor da decisão que concedeu liminar para suspender o leilão 

agendado paa o dia 21/02/2017, proferida nos autos da respectiva 

Apelação n.º 0000818-63.2011.8.11.0040 , de lavra do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, promova-se a suspensão do ato 

referido ato processual, de tudo comunicando-se as partes e o Leiloeiro 

nomeado, COM URGÊNCIA.

Aguarde-se a carta precatória neste Juízo até o advento de decisão 

definitiva.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de fevereiro de 2017.
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Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29359 Nr: 707-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rossani "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 707-69.2016.811.0019

Código n.º 29359

Vara Única

Vistos.

Trata-se de missiva precatória expedida a esta Comarca a fim de proceder 

à penhora e avaliação de bens em Ação de Execução proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A, em face de ANTÔNIO ROSSANI.

Pois bem. Ante o teor da certidão da Sra. Oficiala de Justiça (Ref.15) e, 

considerando que os bens localizados demandam conhecimentos 

específicos, NOMEIO o Sr. Jorge Ioannis Tsilfidis, com endereço na Rua 

das Primaveras, N°1829, Bairro Jardim Botânico, Sinop/MT, 

CEP:78550-000, para funcionar nos autos como avaliador judicial.

Intime-se o Sr. Avaliador para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se 

aceita a nomeação, bem como apresente proposta do valor da avaliação e 

data para realização da mesma.

Após, com o retorno da manifestação do Sr. Avaliador, intime-se o 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao 

valor arbitrado para realização da avaliação.

 Intimem-se o Exequente e o Avaliador.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23140 Nr: 832-08.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cruz Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT

 Desta feita, entendo a necessidade de aplicação da mutatio libelli, com 

fundamento no artigo 384, caput, do Código de Processo Penal, razão pela 

qual recebo o aditamento em seus termos, fazendo constar na denúncia a 

imputação pelo crime descrito no artigo 129, caput, do Código 

Penal.Considerando que as partes manifestaram pela desnecessidade da 

continuação da instrução processual, que se refere o artigo 384, §2, do 

Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual, 

razão pela qual determino sejam elas intimadas, para que, no prazo de 05 

(cinco), sucessivamente, apresentem alegações finais, excepcionalmente 

por memoriais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se as partes.Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 20 de fevereiro de 2017.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 366-14.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu 

Reginaldo Pereira do Amaral, brasileiro, convivente, prestador de serviços 

gerais, portador do RG nº 1967500 SSP/MT e do CPF nº 019.139.441-66, 

natural de Porto dos Gaúchos/MT, nascido em 11/04/1987, filho de Paulo 

Moreira do Amaral e de Luzia Pereira do Amaral, como incurso nas 

sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta 

comarca.Intimem-se o réu e o seu advogado nomeado da presente 

decisão de Pronúncia, tudo em conformidade com o que preceitua o artigo 

420 do Código de Processo Penal. Expeçam-se as certidões, 

independente do trânsito em julgado.Ciência ao Ministério Público.Não 

havendo irresignação recursal ou transitado em julgado este decisum, 

proceda-se nos moldes do artigo 421 e seguintes do CPP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Porto dos Gaúchos/MT, 21 de fevereiro de 

2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28640 Nr: 504-10.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-0, 

VITOR HUGO SCARTEZINI - OAB:14155

 Processo nº 504-10.2016.811.0019

Código nº 28640

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Tobias Piva, inscrita na 

OAB/MT sob o n.º 20730-O, para patrocinar os interesse do Réu, 

Anderson Luiz Crotti, manifestando-se acerca do cálculo de pena, 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 5 (cinco) 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, 20 de fevereiro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133975 Nr: 795-16.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

informação de fl. 39.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 133674 Nr: 555-27.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deibson Tavares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 133674

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Deibson Tavares da 

Silva, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/07/2017 às 17h00 min 

(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, 02 de dezembro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43145 Nr: 344-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renivan Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Oliveira - 

OAB:21304/O

 Código n.º 43145

Vistos.

 Haja vista a necessidade de readequação de pauta, em virtude dos 

processos urgentes, redesigno a oralidade para o dia 15/03/2017, às 

17h00min (horário Oficial do Estado).

 Justifico o apontamento de forma dilargada por falta de pauta e por estar 

este Juízo respondendo cumulativamente pela segunda vara, Juizado 

Especial, Diretor do Fórum e pela Justiça Eleitoral.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 02 de dezembro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13947 Nr: 778-92.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Pires Gabriel, Maqtron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neiron Luiz de Carvalho - 

OAB:2479

 Autos ID Nº 13947Vistos.Intime-se os Executados para se manifestar 

sobre a petição de fls. 135/138, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.As providências.São Félix do 

Araguaia - MT, 12 de dezembro de 2016.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

Comarca de Porto Esperidião

Portaria

PORTARIA N.º 07/2017/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo – MMª. Juíza 

Substituta e Diretor do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o expediente nº. 0023649-21.2017.8.11.0000, que trata 

da migração do Projudi para o PJe;

RESOLVE:

I – SUSPENDER o expediente do Gabinete no dia 10/03/2017.

II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda, a divisão de atos e portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 08 de março de 2017.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30721 Nr: 224-69.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jorge Mendes da 

Silva, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se operado a 

prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no art. 107, 

inciso IV c/c o art. 109, ‘caput’, e 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 

d e  e s t i l o ,  s o b r e t u d o  p a r a  o s  I n s t i t u t o s  d e 

Ident i f i cação.Pub l ique-se .Reg is t re -se . In t ime-se .Cumpra-se .Por to 

Esperidião-MT, 15 de agosto de 2016.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24212 Nr: 38-22.2006.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Campos Pereira, Claudia Maria 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, José Batista Filho - OAB:PR/19.793

 Processo nº 2007/65Código nº 24212Autor: Ministério Público do Estado 

de Mato GrossoRéus: Wanderson de Campos Pereira e Claudia Maria 

TeixeiraVistos em Correição.(...)Pelo exposto, no tocante à denunciada 

Cláudia Maria Teixeira, DECRETO A NULIDADE dos atos processuais 

praticados posteriores à decisão de fls. 57, que recebeu a denúncia da 

mesma, determinando o seguinte:a) O desmembramento do feito em 

relação à acusada Cláudia Maria Teixeira, com fulcro no artigo 80, do CPP, 

com o fito de se evitar o tumulto processual;b) Por consequência, a 

intimação da defesa de Márcia, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta escrita à acusação, nos termos do art. 396 e art. 

396-A, ambos do CPP, sendo certo o normal prosseguimento deste feito 

em relação Wanderson de Campos Pereira.No mais, indefiro o pleito de fl. 

284/285, tendo em vista que o CD-R a que se quer acesso, diz respeito 

apenas ao interrogatório de Cláudia Maria Teixeira, o qual, inclusive, 

encontra-se transcrito às fls. 122/125, não havendo relação com o 

acusado Wandersonde Campos Pereira. Assim, proceda-se a intimação 

da defesa para que apresente as alegações finais no prazo legal. 
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Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 03 de julho de 2016.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 59081 Nr: 1298-85.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Marques de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 57712 Nr: 300-20.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanisio Pereira de Souza, Maycon Douglas da 

Silva Cherer, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, ANTONIO BIGOLA 

FILHO, Joilson Duarte da Silva, IGOR BRIZOLA, ELIÉSIO PEREIRA DE 

SOUZA, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Mariano dos Santos 

- OAB:MT/6463, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar os autos promovendo o regular andamento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 24212 Nr: 38-22.2006.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Campos Pereira, Claudia Maria 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, José Batista Filho - OAB:PR/19.793

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do réu, Wanderson de Campos Pereira, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 403 do CPP, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 50697 Nr: 1657-49.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Luis Silvério de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Sistema de Crédito Cooperativo, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10041/MT, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Mauro Arruda de Moura Apotia - OAB:11.896/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, Nadir Gonçalves de Aquino - 

OAB:116.353

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do Código de Processo Civil, 

promover o cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51201 Nr: 702-43.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementino Massavi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 702-43.2012.811.0098

Código nº 51201

Vistos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por Clemente 

Massavi em desfavor do Instituto Social do Seguro Social – INSS (fl. 117).

Determinada a citação do requerido (fl. 118), o mesmo concordou com o 

cálculo apresentado e requereu a sua homologação (fl. 119-vº).

 Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pelo requerente a fl. 117, 

no valor R$ 11.735,97 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), no que tange as parcelas atrasadas e R$ 

830,48 (oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), em relação 

aos honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 12.566,45 (doze 

mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

 Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas e honorários 

advocatícios, por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

consoante cálculo de fl. 117.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 74-64.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judith Maria da Silva, Mariza Judith da Silva, Maria Judith 

da Silva, Marilda Judith da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT/7627-A, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:SP/34.248, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:MT/7400, Renato 

Olimpio Sette de Azevedo - OAB:180737/SP

 Código nº 25202

Vistos.

Determino que os autos sejam remetidos ao Contador do Juízo para 

elaboração de cálculo do remanescente da dívida, de acordo com as 

deliberações inseridas na sentença de fls. 392/400, descontando-se o 

valor depositado pela requerida e já levantado pelas autoras (fls. 

634/635).

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) 

dias e, ao final, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53458 Nr: 46-18.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmira de Jesus Alexandre Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53458

Vistos.

Considerando que, com a vigência do Novo CPC, o Juízo de 

admissibilidade é realizado pela Instância Superior, a teor do disposto no 

art. 1.010, § 3º, do citado Diploma Legal, determino a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31115 Nr: 614-39.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silvestre Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9.457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31115

Vistos.

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo que entende devido, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de instruir o pedido de cumprimento de 

sentença.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54283 Nr: 759-90.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54283

Vistos.

Considerando que, com a vigência do Novo CPC, o Juízo de 

admissibilidade é realizado pela Instância Superior, a teor do disposto no 

art. 1.010, § 3º, do citado Diploma Legal, determino a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57508 Nr: 128-78.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pinto Maconho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:329539/SP, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:SP 243.027, 

MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada, 

desmerecendo o feito qualquer diligencia, DOU COMO PREPARADO e 

assim ORDENO QUE O PRONUNCIADO seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o 03 de 

maio de 2017 às 08 horas.Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo 

douto Promotor de Justiça e pelo douto Advogado, as quais deverão ser 

intimadas para comparecer à referida solenidade, em caráter de 

imprescindibilidade.Defiro os demais pedidos do Ministério Público e da 

Defesa, exceto o requerimento feito pelo Parquet de degravação dos 

depoimentos constantes nas mídias, devido o fato de não haver 

servidores suficientes para realização de tal pedido.Intime-se o acusado, 

o Defensor do réu e o Representante do Ministério Público.Expeça-se o 

necessário, concretizando as medidas preparatórias e necessárias para a 

profícua realização do ato (v.g., aquisição de alimentos, requisição de 

força policial, etc.).Porto Esperidião-MT, 07 de março de 2017.Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52246 Nr: 370-42.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Hugo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT 9.869

 Processo nº: 370-42.2013.811.0098

Código: 52246

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Sebastião Hugo dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurado em desfavor de Sebastião Hugo dos 

Santos, visando apurar a prática, em tese, do artigo 12, caput, da Lei nº 

10.826/2003.

Às fls. 54 consta que o indiciado Sebastião Hugo dos Santos aceitou 

suspensão condicional do processo feita pelo douto Promotor de Justiça, 

tendo cumprido devidamente com as obrigações que foram acordadas, 

conforme consta certidão de fls. 80.

 É o relatório.

Decido.

Isso posto, tendo em vista que o indiciado Sebastião Hugo dos Santos 

cumpriu integralmente com as obrigações assumidas, tendo transcorrido 

mais de 2 (dois) anos da suspensão condicional do processo, sem que 

esta tenha sido revogada, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

DECLARO extinta a punibilidade de Sebastião Hugo dos Santos, em 

relação ao fato “sub judice”, não implicando este “decisum” em obstáculo à 

propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP c/c art. 92).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26080 Nr: 453-68.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narciso Cordeiro Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 
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inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do causídico da parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado de sua constituinte, ou, 

alternativamente, promover a juntada do comprovante de recebimento pela 

parte autora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26958 Nr: 332-06.2008.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralipe Machado Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Genesio Oliveira dos 

Santos, Valdenice Leite Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia 

Rigolin - OAB:18067, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Luiz Emídio Dantas - 

OAB:MT/3540, Milton Martins Mello - OAB:3811/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação dos requeridos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem acerca do requerimento de extinção do processo 

protocolado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 1782-46.2011.811.0011

 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: Neusa Barbosa Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1782-46.2011.811.0098

Código nº 50463

Vistos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por Neusa 

Barbosa Dourado em desfavor do Instituto Social do Seguro Social – INSS 

(fls. 118/119).

Determinada a citação do requerido (fl. 123), o mesmo concordou com o 

cálculo apresentado e requereu a sua homologação (fl. 124-vº).

 Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela requerente as fls. 

120/122, no valor R$ 710,62 (setecentos e dez reais e sessenta e dois 

centavos), no que tange as parcelas atrasadas e R$ 1.244,04 (um mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), em relação aos 

honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 1.954,66 (um mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

 Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas e honorários 

advocatícios, por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

consoante cálculo de fls. 120/122.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50321 Nr: 102-22.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Giacon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50321

Vistos.

Considerando que, com a vigência do Novo CPC, o Juízo de 

admissibilidade é realizado pela Instância Superior, a teor do disposto no 

art. 1.010, § 3º, do citado Diploma Legal, determino o remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 606-67.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 606-67.2008.811.0098

Código nº 27243

Exequente: Adolfo Monteiro

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Adolfo Monteiro, devidamente qualificado nos autos, promove a Execução 

da Sentença contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando 

o recebimento das parcelas atrasadas referente ao benefício 

previdenciário que lhe foi concedido.

É o breve relatório.

Decido.

Cotejando o acervo informativo carreado aos autos, vislumbra-se que o 

executado, compelido a adimplir a obrigação, efetivou o pagamento integral 

do débito reclamado pela parte exequente (fls. 169 e 174).

 Nessa ordem de idéias, através de um simples raciocínio silogístico, 

conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que 

em face da existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos 

cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil —, a extinção 

do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso III, letra 

a, c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 98-53.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Gabriel Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 98-53.2010.811.0098

Código nº 29050

Exequente: Antônio Gabriel Figueiredo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.
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Antônio Gabriel Figueiredo, devidamente qualificado nos autos, promove a 

Execução da Sentença contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

almejando o recebimento das parcelas atrasadas referente ao benefício 

previdenciário que lhe foi concedido.

É o breve relatório.

Decido.

Cotejando o acervo informativo carreado aos autos, vislumbra-se que o 

executado, compelido a adimplir a obrigação, efetivou o pagamento integral 

do débito reclamado pela parte exequente (fls. 150/151).

 Nessa ordem de idéias, através de um simples raciocínio silogístico, 

conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que 

em face da existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos 

cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil —, a extinção 

do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso III, letra 

a, c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 1447-95.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Assoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Júnior - 

OAB:11.849-A/MT, Silvio José Columbano Monez - OAB:8.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50509

Vistos.

Intime-se o exequente para que se manifeste a respeito dos valores 

apresentados pelo executado (fls. 170/179), no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33211 Nr: 488-38.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSdS, SSdS, BdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, Via 

DJE, para que se manifeste acerca da liquidação da dívida alimentícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45937 Nr: 647-73.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45937 Nr: 647-73.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, informando o valor e o número da conta corrente: valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), a ser depositado na Conta 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 Busca 

e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45329 Nr: 371-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTRELA D´ALVA, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPPIN, JOSÉ PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Suspendo o cumprimento em face da decisão do E.TJSP.

Aguarde-se em cartório o desfecho.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 661-57.2017.811.0080

 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: ROSA DUARTE ROBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAUDINO POMPEU CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 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, 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, 
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conta corrente nº. 9446-3, do Banco do Brasil, para o cumprimento do 

Mandado de Citação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40144 Nr: 496-44.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:09/05/2017

Horas:13:00:00

Data2:09/05/2017

Dados do Processo:Denunciado(a): Edileide Ribeiro dos Santos Lima

Vítima: Valdene Barbalho dos Santos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 922-56.2016.811.0080

 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: DSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA COLLACHITI 

MORETO - OAB:9986/B

 Vistos em correição.

Considerando-se a citação por edital da parte ré, mister a nomeação de 

curador especial para a apresentação de sua defesa.

Assim, levando-se em conta que a Defensoria Pública patrocina o polo 

ativo da demanda, nomeio como Defensora Dativa a Dr. Fabíola Collachini 

Moreto - OAB/MT 9986-B - para que represente os interesses da parte ré, 

eventualmente apresentando CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL.

Intime-se pessoalmente.

Arbitro em 2 URHs os honorários advocatícios.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimara a parte autora, via DJE, na Pessoa de seu 

advogado para que se manifeste acerca da devolução de Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 759-81.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucimar Franciscão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA COLLACHITI 

MORETO - OAB:9986/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o Réu, via DJE, na pessoa de seu 

advogado (a), para que proceda com o recolhimento da diferença da pena 

pecuniária, no valor de R$ 277,48 (duzentos e setenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 750-90.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, Sergio Henrique Staniszewski - 

OAB:12972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, via DJE, através de seus advogados 

para que se manifestem acerca dos honorários periciais pleiteados e 

providenciem seu recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45314 Nr: 364-50.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SIDNEI RUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALKYRIA SCKUDLAREK - 

OAB:35598/PR

 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, informando o valor e o número da conta corrente: (03 três) 

atos, valor de R$ 750,00 ( setecentos e cinquenta reais), conforme 

informação da Sra. Oficiala de Justiça em anexo, 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 Citação, Penhora e 

Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45905 Nr: 645-06.2017.811.0080

 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: SONIA ZAVALHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33786 Nr: 957-84.2014.811.0080

 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
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 PARTE AUTORA: Vitorino Santorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acsa da Silveira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ibrahim Jacob - OAB:51434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão retro, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 485, II, do NCPC (abandono).

Não há custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

Arquivem-se.

P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43922 Nr: 1725-42.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Silva Rego, Felippy Batista Costa, 

MARCONE FRANCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883/A

 Portanto, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva do Acusado Otávio da Silva Rêgo, eis que a sua prisão é 

necessária para a garantia da ordem pública, e também por conveniência 

da instrução criminal.Dando prosseguimento ao feito, EXPEÇA-SE, 

urgentemente, carta precatória para a citação do Acusado Marcone, 

consignando-se as advertências legais.Efetivada a sua citação, caso não 

constitua defensor, ABRA-SE vista dos autos ao nobre Defensor Público 

para que apresente resposta escrita em seu nome e no nome do Acusado 

Felippy, que já manifestou não possuir condições financeiras para 

constituir advogado.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 17 de fevereiro de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 433-85.2017.811.0079

 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: VICENTE BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. No mais, o próprio 

Requerente aduziu não ter interesse na realização deste ato. .Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

10 (dez) dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 21 de fevereiro de 2017.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34460 Nr: 1220-22.2014.811.0079

 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: Francelina Pereira Luz

 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:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Processo n.º 1220-22.2014.811.0079 – Cód. 34460

Despacho.

Vistos, etc.

 Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1º Região do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 06/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 1286-02.2014.811.0079

 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: Ana Alice Soares Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Processo n.º 1286-02.2014.811.0079 – Cód. 34533

Despacho.

Vistos, etc.

 Intime-se o apelado para apresentar sua contrarrazões, no prazo legal.

 A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1º Região do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 06/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 1833-42.2014.811.0079

 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: Maria Santos de Souza

 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:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Processo n.º 1833-42.2014.811.0079 – Cód. 35158

Despacho.

Vistos, etc.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1º Região do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.
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 Ribeirão Cascalheira/MT, 06/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34722 Nr: 1461-93.2014.811.0079

 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: Luzia Queiroz Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Processo n.º 1461-93.2014.811.0079 – Cód. 34722

Despacho.

Vistos, etc.

 Intime-se o apelado para apresentar sua contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1º Região do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 06/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34817 Nr: 1541-57.2014.811.0079

 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: ELIZABETH DE SOUZA COSTA

 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:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Processo n.º 1541-57.2014.811.0079 – Cód. 34817

Despacho.

Vistos, etc.

 Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1º Região do Estado de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 06/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34617 Nr: 1363-11.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warles Presley Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Processo nº. 1363-11.2014.811.0079 Cód. 34617

Despacho.

Vistos, etc.

O acusado apresentou resposta à acusação.

Não há elemento algum que remeta, por enquanto, à modificação do 

entendimento esposado do recebimento da denúncia, sem causas ao 

menos alegadas que ventilem a possibilidade de absolvição sumária do 

acusado. Não há causa manifesta de excludente de ilicitude dos fatos ou 

da culpabilidade do agente, e nem de sua inimputabilidade. Os fatos 

narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que não seria, 

como ainda não observada a extinção da punibilidade do acusado.

Portanto, CONFIRMO o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 19 de Abril de 2017 às 15 hs 30 

Min (MT).

INTIMEM-SE as testemunhas comuns arroladas.

 INTIME-SE ainda, o acusado, para que compareça à audiência ora 

designada e ainda para ser interrogado.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIME-SE a defesa técnica.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 13/02/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19659 Nr: 981-57.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

SILEYDE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Autos n° 981-57.2010.811.0079

Previdenciário

Vistos etc.

Uma vez que já houve a citação da parte contrária, INTIME-SE o Requerido, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido de 

desistência aduzido pela Requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 514-52.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

formulada às fls. 159/161, pelo que mantenho a ordem de custódia tal 

como foi lançada.Intime o réu, cientifique a defesa técnica e representante 

do Ministério Público.Sem prejuízo disso, certifique se já foi expedida a 

deprecata para a Comarca de Araputanga-MT, a qual também respondo, 

assim como faça o levantamento se há algo a ser cumprido ou decidido 

nos diversos processos suso mencionados e respondidos pelo réu, 

fazendo sua conclusão caso necessário.Por fim, com a devolução de 

deprecata, dê vista às partes para alegações finais por escrito/memoriais, 

retornando-me, ao final, para sentença.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31648 Nr: 107-51.2013.811.0052

 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): Nelson Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº. 31648

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37002 Nr: 727-92.2015.811.0052

 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: Antonio Ferreira de Freitas, NELSON FERREIRA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de INTERDIÇÃO e 

CURATELA PROVISÓRIA, ajuizada por ANTONIO FERREIRA DE FREITAS e 

tendo como interditando NELSON FERREIRA MARTINS.Verifico que, ao 

receber a exordial foi designada audiência de interrogatório da parte 

requerida para o dia 16 de setembro de 2015, às 13h45min, entretanto, tal 

ato não foi realizado, conforme certificado a ref. 18.Isso posto, DECIDO:1) 

REDESIGNO AUDIÊNCIA PARA EXAME E ENTREVISTA DO INTERDITANDO, 

a ser realizada no dia 11 de maio de 2017, às 14h, para fins de entrevista 

minuciosa acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e 

laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para 

convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil. 

2) INTIME-SE O INTERDITANDO acerca da audiência, nos termos do que 

dispõe o art. 751 do CPC/2015, consignando-se no mandado que poderá o 

interditando impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência/entrevista realizada, podendo também constituir advogado para 

se defender, nos termos do art. 752, do CPC/2015.Caso no momento da 

citação o Oficial de Justiça verificar a impossibilidade de comparecimento 

em audiência designada para entrevista do interditando, aquele deverá 

certificar nos autos, além de indicar: a) se há impossibilidade do 

deslocamento, caso em que o juiz o ouvirá no local onde estiver (art. 751, 

§1º do CPC/2015); b) se há necessidade de especialista para 

acompanhamento do interditando na entrevista para fins de melhor 

avaliação das condições específicas de que está o interditando 

supostamente acometido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11995 Nr: 1301-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilgheny Kassio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

- 8.922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 11995

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 278-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton da Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 31816

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6600 Nr: 703-16.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bartolomeu Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 6600

VISTOS ETC.,
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Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 985 Nr: 65-27.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Severino Machado, Neuza Benedita 

Toro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT - 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT, Valdevino Ferreira de Amorim - OAB:MT - 640

 Código nº. 985

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6777 Nr: 898-98.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 6777

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13551 Nr: 213-81.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa dos Eletros Comércio Importação e 

Exportação-ME, Manoel Alves Machado, Silvane Peres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT 15.020 - B, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - OAB:MT - 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc..

Trata-se de Execução contra devedor solvente promovida pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de CASA DOS ELETROS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-ME, MANOEL ALVES MACHADO e 

SILVANE PERES DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, 

requerendo a satisfação/adimplemento do débito em questão.

O feito transcorreu validamente, entrementes, derradeiramente a parte 

exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal, objetivando a 

localização de bens passiveis de constrição.

Pois bem.

 Considerando que não esgotou todas as possibilidades de alcance para a 

localização dos bens da devedora, o pleito da parte exequente não 

merece respaldo.

 Contudo, é possível tão somente, tal possibilidade quando o Credor 

esgotar todas as diligências que estão ao seu alcance para a localização 

dos bens do devedor. E isso não ocorreu no caso concreto, bastando 

verificar que a parte exequente não realizou diligências junto ao Registro 

de Imóveis e ao DETRAN. Assim, as diligências para localizar bens da 

Executada não foram esgotadas.

Com essas considerações e fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado à 

fl. 60, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que for de direito.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6561 Nr: 690-17.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana de Souza Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 6561

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 
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requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32999 Nr: 26-68.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 32999

VISTOS ETC.,

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto 

no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista que por várias vezes foi tentado garantir o direito do 

requerente em receber o crédito devido, entretanto até o momento restou 

infrutíferas todas as tentativos, devendo a exequente demonstrar nos 

autos a existência de bens passíveis de constrição.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 2 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Portaria

PORTARIA Nº 07/2017/DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – Meritíssima Juíza Substituta em Substituição Legal nesta 

comarca de Rosário Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 

52, do COJE, no item 1.7.2 da CNGC, e no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Dr. Rui Ramos Ribeiro – 

Presidente do Tribunal de Justiça no Expediente N. 

0009110-20.2017.8.11.000, autorizando a nomeação de servidores para 

provimento dos cargos comissionados de Assessor de Gabinete I e II, 

vinculados a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT;

RESOLVE:

I – NOMEAR a Senhora SIELLY PEREIRA GOMES, matricula n. 23060, 

Portadora do RG nº 2437595-0 SSP/MT e CPF nº 048.447.561-41, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assistente de Gabinete II da Vara Única 

desta Comarca, com efeitos a partir do Termo de Compromisso e entrada 

em Exercício.

II - Publique-se, registre-se c cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Rosário Oeste, 07 de Março de 2017.

SABRINA ANDRADE DE GALDINO RODRIGUES

Juiza Substituta em Substituição Legal

PORTARIA Nº 08/2017/DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – Meritíssima Juíza Substituta em Substituição Legal nesta 

comarca de Rosário Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 

52, do COJE, no item 1.7.2 da CNGC, e no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Dr. Rui Ramos Ribeiro – 

Presidente do Tribunal de Justiça no Expediente N. 

0009110-20.2017.8.11.000, autorizando a nomeação de servidores para 

provimento dos cargos comissionados de Assessor de Gabinete I e II, 

vinculados a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT;

RESOLVE:

I – NOMEAR o Senhor PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA, matricula n. 

21280, portador do RG N. 1073172-5 e CPF 860.707.381-87, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assistente de Gabinete I da Vara Única desta 

Comarca, com efeitos a partir do Termo de Compromisso e entrada em 

Exercício.

II - Publique-se, registre-se c cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Rosário Oeste, 07 de Março de 2017.

SABRINA ANDRADE DE GALDINO RODRIGUES

Juiza Substituta em Substituição Legal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 07/2017/DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – Meritíssima Juíza Substituta em Substituição Legal nesta 

comarca de Rosário Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 

52, do COJE, no item 1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Dr. Rui Ramos Ribeiro – 

Presidente do Tribunal de Justiça no Expediente N. 

0009110-20.2017.8.11.000, autorizando a nomeação de servidores para 

provimento dos cargos comissionados de Assessor de Gabinete I e II, 

vinculados a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT;

RESOLVE:

I – NOMEAR a Senhora SIELLY PEREIRA GOMES, matricula n. 23060, 

Portadora do RG nº 2437595-0 SSP/MT e CPF nº 048.447.561-41, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assistente de Gabinete II da Vara Única 

desta Comarca, com efeitos a partir do Termo de Compromisso e entrada 

em Exercício.

 II - Publique-se, registre-se c cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Rosário Oeste, 08 de Março de 2017.

 SABRINA ANDRADE DE GALDINO RODRIGUES

Juiza Substituta em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 364-34.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER, CLAUDIA MUSA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19176/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luize Ferro - OAB:MT 

18.195-B

 I – De acordo com a decisão inicial foi determinado caução real idônea a 

ser prestada no prazo de 03 dias. Também constou que o exequente 

deverá comprovar que o bem a ser dado em caução é de sua 

propriedade, ou de seus sócios com a autorização do mesmo, e está livre 

e desembaraçado. Em seguida a caução foi ofertada, com o respectivo 

termo (fl. 81), o que ensejou a expedição do mandado.
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 A decisão foi alvo de recurso de agravo de instrumento e, inicialmente, 

restou suspensa. No mérito, o agravo foi improvido, sendo determinado o 

cumprimento do arresto.

Em síntese, o executado pretende, na verdade, reabrir a discussão, de 

forma que seu pedido não merece acolhimento.

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 170/175.

II – Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 364-34.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER, CLAUDIA MUSA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19176/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luize Ferro - OAB:MT 

18.195-B

 AUTORIZO a ordem de arrombamento solicitada pelo Oficial de Justiça, 

devendo constar do mandado a requisição de força policial, caso 

necessário.Ademais, advirto o Sr. Oficial de Justiça que quando do 

cumprimento da presente ordem deverá proceder de maneira cautelosa, 

que não venha a danificar a propriedade dos executados.Por outra banda, 

diante da resistência imposta pelas partes executadas em impedir o 

cumprimento da presente ordem, entendo que tal atitude configura-se 

má-fé o que se subsume às hipóteses ditadas pelo inciso IV do art. 80 do 

CPC:“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;Com efeito, deve-lhe 

ser aplicada a sanção respectiva, que consiste na incidência da multa 

prevista pelo art. 81 do CPC, que fixo em 5% do valor da causa. In casu, 

não há qualquer sombra de dúvida que a atitude dos executados em 

resistir injustificadamente à ordem judicial, configura-se ato atentatório a 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso IV do CPC/2015, razão 

pela qual, fixo multa em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, 

a qual será revertida em proveito do exequente, conforme determina o 

parágrafo único do mesmo artigo.Desde já, AUTORIZO a parte exequente 

a proceder com a colheita da soja arrestada e a já colhida, bem como o 

seu transporte até o armazém indicado pelo Oficial de Justiça.Outrossim, 

determino o desentranhamento dos embargos de terceiros, eis que já 

distribuidos de forma autonoma.Determino a remessa dos presentes autos 

a autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência 

por parte dos executados.Por fim, fixo multa diária no importante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em caso de impedimento de cumprimento da 

presente decisão por parte dos executados.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Rosário Oeste-MT, 03 de março de 2016.SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUESJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71208 Nr: 424-70.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jovenilho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 Certifico e dou fé, intimo o Advogado do Réu para manifestar acerca do 

calculo de fls 94 e ainda para comparecer a audiência admonitória 

designada para o dia 09/03/2017, às 14:00 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21816 Nr: 1074-35.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT, 

Empresa Terraplana Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMPRESA TERRAPLANA 

CONSTRUÇÕES LTDA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: A Intimação do Denunciado da sentença proferida nos autos.

Despacho/Decisão: VISTOS. MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR formularam pedidos objetos dos 

presentes autos em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que no dia 14.07.2006 veio 

a falecer, em razão de ferimentos causados por acidente de trânsito, a Srª 

ANTONIA BENEDITA PADILHA, companheira e mãe, respectivamente, dos 

requerentes. Narra a inicial, que conforme depoimento de diversas 

testemunhas junto ao Boletim de Ocorrência, o motivo preponderante para 

o atropelamento e falecimento da Srª Antônia deu-se em razão da 

improcedência do motorista da Requerida que, no momento dos fatos, deu 

marcha à ré em um trator da marca Caterpillar, modelo 12E, sem tomar o 

cuidado em observar que havia uma pessoa, em uma motocicleta próxima. 

Narra ainda que o veículo utilizado pela requerida para terraplanagem 

estava em situação totalmente irregular, sendo que conforme observado 

pelo laudo de constatação, as condições do mesmo eram: a) freio em 

péssimo estado; b) não existia luz de ré, portanto, não havia qualquer 

chance para a vítima de saber se o veículo vinha em sua direção; c) não 

possuía partida e d) não possuía retrovisor, além de contar com outras 

irregularidades descritas no Laudo Pericial de nº 02-07-003957/2006 e 

ausência de placas indicadoras que a moto-niveladora estaria realizando 

serviços naquela via. Por fim, requerem a procedência do pedido com a 

condenação do requerido por danos morais, danos materiais, consistente 

nos lucros cessantes e ressarcimento com o conserto do veículo e nos 

ônus de sucumbência. Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 

32/88. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação arguindo 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e denunciando à lide a empresa 

Terraplana Construção Ltda e, no mérito, a improcedência da ação em 

decorrência da culpa exclusiva da vítima e a condenação dos autores aos 

ônus sucumbenciais. Com a contestação foram juntados os documentos 

de fls. 105/113. Impugnação à contestação às fls. 114/121. Decisão de 

julgamento antecipado da lide preclusa às fls. 156. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Não há nulidades ou irregularidades a sanar. O processo 

encontra-se em ordem, presentes os pressupostos de validade e 

desenvolvimento do processo bem como as condições da ação. Passo à 

análise das preliminares arguídas, na forma do artigo 93, inc. IX, da 

Constituição Federal de 1988. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

Embora o requerido alegue a sua ilegitimidade passiva ad causam, 

aduzindo que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda seria 

do contratado, nota-se que jurisprudência pátria afirma que o ente 

federado que ordena a execução da obra pública, não poderá se eximir de 

responsabilidade, pelo simples fato de esta estar sendo executada por um 

particular, pois se o dano causado ao administrado decorre de obra 

pública torna-se inafastável a responsabilidade objetiva do Município de 

Rosário Oeste. Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO 

DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA ESTATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. 1. Preliminar de 

ilegitimidade passiva que se afasta, pois se o dano causado ao 

administrado decorre de obra pública, inafastável a responsabilidade 

objetiva do ente público. 2. O ente federado, que ordena a execução da 

obra pública, não poderá se eximir de responsabilidade, pelo simples fato 

de esta estar sendo executada por um particular. 3. Dano e nexo de 

causalidade comprovados através de prova documental. Dever de 

indenizar pelos prejuízos materiais causados. 4. Recurso conhecido e 

improvido. (TJ-RJ - APL: 01178904020098190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ANTONIO ILOIZIO BARROS 

BASTOS, Data de Julgamento: 13/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/08/2014) Forte em tais razões, REJEITO a 

preliminar arguida uma vez que é insubsistente. DA DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE DA EMPRESA CONTRATADA Embora o Município de Rosário Oeste 

tenha pleiteado em sede de contestação a denunciação da lide da 

empresa contratada, Terraplana Construção Ltda, tendo a mesma sido 

citada por edital e não apresentado contestação, verifico que a 

jurisprudência pátria recente e majoritária comunga do entendimento de 

que não há falar em denunciação da lide da empresa contratada para a 
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execução da obra, uma vez que a nova relação processual, advinda da 

denunciação da lide, poderá violar o princípio da celeridade processual, 

estendendo-se o objeto da demanda em desfavor da parte autora. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

OCASIONADOS EM IMÓVEIS POR OBRA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

DA OBRA - NÃO OBRIGATORIEDADE - NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL 

QUE PODERÁ VIOLAR O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL - 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 70, INCISO III, DO CPC NAS DEMANDAS DE 

INDENIZAÇÃO EM QUE OS DANOS FORAM OCASIONADOS POR UM AGIR 

PÚBLICO - OMISSÃO - CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E 

ACOLHIDO. (TJ-PR - EXSUSP: 964819101 PR 964819-1/01 (Acórdão), 

Relator: Dimas Ortêncio de Melo, Data de Julgamento: 24/09/2013, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1195 29/09/2013). APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA 

RESPONSÁVEL POR OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL: A responsabilidade das autarquias, pessoas 

jurídicas de direito público integrantes da Administração Indireta é objetiva, 

nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, entendimento este que não comporta 

qualquer dúvida, por ser entendimento pacificado pela jurisprudência, em 

consonância com a disposição constitucional, cujo dever de indenizar 

somente é afastado se restar comprovada a culpa da vítima ou de 

terceiro, ou, ainda, caso fortuito ou força maior. No mesmo sentido, 

responde solidariamente a empresa contratada para a realização da obra, 

eis que atua em nome do Estado, podendo a parte autora dirigir a sua 

pretensão tanto à pessoa de direito privado quanto à de direito público. 

Precedentes. DANO MORAL: O abalo moral é demonstrado pelas fotos 

que instruem a inicial, que demonstram a gravidade do choque entre os 

carros, acarretando a perda total do veículo. Além disso, o boletim de 

ocorrência de fl. 11 e a prova oral produzida confirmam a condução das 

vítimas ao Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa. Logo, os fatos 

vivenciados pelo apelado ilustram a pretensão indenizatória, sendo 

desnecessário tecer maiores considerações sobre o ponto, eis que o 

dano, no caso presente, é presumido. QUANTUM INDENIZATÓRIO: No 

que... respeita ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, a 

sentença comporta modificação. No caso presente, não veio aos autos 

qualquer demonstração inequívoca da gravidade das lesões sofridas pela 

parte autora, apenas existindo relatos sobre a sua internação em hospital, 

sem indicação precisa quanto à extensão dos ferimentos. Dessa maneira, 

considerando os patamares reconhecidos por este Órgão Fracionário, o 

valor fixado na sentença comporta redução para valor equivalente a 10 

salários mínimos, que, nesta data, importa em R$ 8.800,00(...). APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70042988006, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 25/02/2016). (TJ-RS - AC: 

70042988006 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 25/02/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016) No mesmo sentido é o 

entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

SEUS PRESSUPOSTOS. 2-PROCESSUAL CIVIL. A AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, FUNDADA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

ESTADO, POR ATO DE FUNCIONÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ART-107 E 

PARAGRAFO ÚNICO), NÃO COMPORTA OBRIGATORIA DENUNCIAÇÃO A 

ESTE, NA FORMA DO ART-70, III, DO CPC, PARA A APURAÇÃO DE 

CULPA, DESNECESSARIA A SATISFAÇÃO DO PREJUDICADO. 3-RE NÃO 

CONHECIDO. (RE 95091, Relator(a): Min. CORDEIRO GUERRA, Segunda 

Turma, julgado em 03/02/1983, DJ 18-03-1983 PP-12977 EMENT 

VOL-01287-01 PP-00308 RTJ VOL-00106-03 PP-01054) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE VEÍCULO, 

OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL PÚBLICO. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. DEVER DE INDENIZAR. QUESTÕES DECIDIDAS 

COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 5/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial 

interposto contra acórdão que, afastando a necessidade de denunciação 

à lide da empresa de vigilância contratada, manteve sentença que 

reconheceu a responsabilidade do agravante em indenizar os prejuízos 

sofridos pela parte agravada, decorrentes do furto de seu veículo, 

ocorrido no estacionamento de hospital público. II. No caso, tanto a 

questão referente à desnecessidade de denunciação à lide da empresa 

de vigilância contratada pelo agravante, como aquela referente à sua 

responsabilidade em indenizar os prejuízos sofridos pela parte agravada, 

foram decididas, pelo Tribunal de origem, com base na interpretação dada 

ao contrato firmado entre o Distrito Federal e a referida empresa. Nesse 

contexto, inviável o exame da matéria, em Recurso Especial, nos termos 

da Súmula 5/STJ, segundo a qual "A simples interpretação de cláusula 

contratual não enseja recurso especial". III. Ainda que fosse superado tal 

óbice, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, "a 

denunciação à lide do art. 70, inc. III, do CPC, em razão dos princípios da 

economia e da celeridade processual, não é obrigatória" (STJ, AgRg no 

REsp 1.406.741/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 139.358/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 04/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 

1404362/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. BURACOS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

DESNECESSIDADE. 1. No que concerne à necessidade de denunciação à 

lide das empresas contratadas, o STJ tem entendimento no sentido de não 

ser obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela 

administração para prestar serviço de conservação de rodovias, nas 

ações de indenização baseadas na responsabilidade civil objetiva do 

Estado. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1476102/CE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/11/2014, DJe 28/11/2014) Portanto, corroborando com entendimento 

dos Tribunais Superiores e Tribunais de Justiças pátrios, entendo como 

desnecessária a denunciação da lide da empresa Terraplana Construção 

Ltda, por se tratar de responsabilidade objetiva, razão pela qual a ação 

deve seguir somente em relação ao Município de Rosário Oeste. No mérito, 

os autores pleiteiam indenização por danos morais, materiais e lucros 

cessantes decorrentes da imprudência do motorista que prestava o 

serviço de terraplenagem, bem como em razão da negligência do Município 

que não se atentou com os cuidados com a máquina e como o cidadão. A 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos está disciplinada no art. 

37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que apresenta a seguinte 

redação: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Por sua vez, o Código Civil, em seu art. 43, 

apresenta a seguinte redação: Art. 43. As pessoas jurídicas de direito 

público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 

que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 

regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. Desta forma, para que os requerentes façam jus ao pedido 

de indenização, baseado em responsabilidade objetiva, torna-se 

necessário que os mesmos comprove o liame estabelecido entre a 

conduta do requerido e o dano sofrido, bem como a ausência de culpa 

exclusiva ou culpa concorrente da vítima. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: CIVIL. ACIDENTE EM OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU 

CONCORENTE DA VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DO DEVER DE REPARAR OS 

DANOS CAUSADOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS 

CRITÉRIOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. 1. SENDO A 

RESPONSABILIDADE APURADA DE FORMA OBJETIVA, NA MODALIDADE 

DO RISCO ADMINISTRATIVO, TORNA-SE DESNECESSÁRIA A 

APRECIAÇÃO ACERCA DA CONDUTA DA RE - SE DOLOSA OU CULPOSA 

-, BASTANDO QUE SE ESTABELEÇA O LIAME ENTRE A CONDUTA E O 

DANO. 2. SOMENTE SENDO DEMONSTRADA A CULPA, EXCLUSIVA OU 

CONCORRENTE, DA VÍTIMA É QUE SE PODERIA EXCLUIR OU ATENUAR A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS CAUSADOS. 3.O VALOR DA 

CONDENAÇÃO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FOI 

FIXADO COM MODERAÇÃO, ATENTANDO-SE PARA OS ASPECTOS DE 

SANÇÃO E COMPENSAÇÃO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA REDUÇÃO. 
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4.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-DF - AC: 

20010111230294 DF, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de 

Julgamento: 16/05/2005, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

07/06/2005 Pág. : 208) Embora o requerido pretenda a todo tempo atribuir 

a culpa exclusiva à vítima pelo infortúnio, nota-se através do Boletim de 

Ocorrência Policial que de fato a culpa foi exclusiva do condutor do 

veículo, inclusive tendo o mesmo se evadido do local, abandonando o 

veículo em funcionamento sem prestar socorro à vítima, o que agrava 

ainda mais a sua culpa, embora, repita-se, em matéria de responsabilidade 

civil objetiva é despicienda a comprovação da culpa. O histórico da 

ocorrência assim está narrado (item 10 e 12), às fls. 42: “esta guarnição 

de serviço foi acionada via 190, onde ao chegarmos no local, deparamos 

com a vítima com bastante ferimentos na área da cabeça, onde segundo 

populares, a mesma havia sido retirada debaixo da máquina “patrol”, de 

onde havia sido atropelada pelo condutor, o qual realizava serviço de 

terraplenagem na rua Duque de Caxias; que no momento de nossa 

chegada, o condutor havia se evadido do local, não prestando socorro à 

vítima e deixando o veículo em funcionamento; que segundo populares o 

condutor no momento do acidente vinha em marcha à ré, não observando 

a vítima que conduzia a motocicleta honda C100 Biz, cor vermelha, placa 

JZR 8036 – Campos de Júlio/MT, onde este só parou quando deparou com 

a vítima e motocicleta próximo à lâmina; que a vítima fora imediatamente 

conduzida até o hospital amparo desta cidade, onde devido aos graves 

ferimentos não resistiu, vindo a óbito; ressalta-se que no local da 

terraplanagem, não havia nenhum tipo de sinalização indicando a 

interdição ou de máquinas na pista; que a perícia técnica não fora 

solicitada no local do acidente, tendo em vista, o veículo atropelado e a 

vítima terem sido retirados do local por populares. Encontrando somente o 

veículo de terraplanagem abandonado pelo condutor e em funcionamento”. 

Portanto, além de o condutor da patrol ter se evadido do local sem prestar 

socorro à vítima, nota-se que o local não tinha a devida sinalização 

indicando a interdição do mesmo ou que existiam máquinas trabalhando na 

pista, bem como assevera que a perícia fora realizada em local diverso do 

que ocorrera o acidente, já que o veículo atropelado e a vítima foram 

retirados do local por populares. Por sua vez, o laudo de constatação 

emanado do DETRAN (fls. 53) atestou as condições do veículo, 

constatando as seguintes irregularidades: 1) freio péssimo, tem que dar 6 

pedaladas para pegar; 2) não tem luz de ré; 3) sem partida; 4) sem 

retrovisor; 5) comando de lâmina não dá para verificar porque está sem 

partida. No Laudo Pericial nº 02-07-003957/2006 (fls. 58/71) constatou-se 

várias irregularidades no sistema de freios, como: a) reservatório de fluido 

de freio encontrava-se com nível abaixo do recomendado; b) vazamento 

de fluido de freio na parte inferior do cilindro mestre; c) sistema de freio da 

roda esquerda (2ª roda do tandem do lado esquerdo) inoperante; d) 

sistema de freio estava atuando somente na roda direita (2ª roda do 

tandem do lado direito); e) sistema de iluminação traseira inoperante; f) 

alarme sonoro de ré inoperante; g) vazamentos generalizados nos 

comandos do sistema hidráulico e h) vazamento de diesel no tanque de 

combustível. Portanto, todos estes problemas de ordem negligenciais e 

imprudenciais levaram a ocorrência do dano, em razão da realização de 

obra pública sem a devida manutenção da máquina moto-niveladora, bem 

como em razão da ausência de placas sinalizadoras da realização da obra 

pública e da existência de máquina trabalhando na pista. Por sua vez, 

nota-se que o dano intensificou-se em razão da ausência de retrovisor no 

veículo e de iluminação traseira e alarmes sonoros que estavam 

inoperantes, já que o operador da máquina atropelou a vítima em veículo 

que estava em movimento de marcha-à-ré, tendo este evadido sem 

prestar socorro à vítima. Assim sendo, nota-se que o dano restou 

devidamente comprovado, consistente na morte da vítima por 

atropelamento, conforme documentos de fls. 40 e 46/51. O nexo causal é 

a interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é a ponte entre o 

dano e a conduta; é a causa do dano. No caso vertente, evidenciou-se 

que a conduta do condutor do veículo foi a causa que levou aos danos 

experimentados. Portanto, o nexo causal restou comprovado, uma vez 

que a conduta que causou o resultado morte foi o atropelamento 

decorrente da realização de obra pública municipal. Da mesma forma, 

verifica-se que a vítima não concorreu com culpa no evento morte, uma 

vez que a máquina executora da obra pública estava totalmente irregular 

para a realização do serviço, conforme laudo de constatação e perícia 

técnica já aludidos linhas acima, tampouco o infortúnio decorreu de caso 

fortuito ou força maior, razão pela qual deve o Município de Rosário Oeste 

ser condenado a indenizar o companheiro e filho da vítima pelos danos 

morais decorrentes de sua morte precoce por atropelamento em 

decorrência de obra pública. Quanto ao valor da indenização, o Superior 

Tribunal de Justiça tem o entendimento que em casos análogos ao julgado 

o montante da indenização deve orbitar em torno de 500 (quinhentos) 

salários mínimos para o núcleo familiar, ou seja, 250 (duzentos e 

cinquenta) salários mínimos para cada requerente. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. ALIENAÇÃO EQUIVOCADA DE VEÍCULO 

APREENDIDO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS 

MORAIS FIXADOS EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXORBITÂNCIA. 

REVISÃO. 1. Na origem, os recorridos ajuizaram Ação Ordinária buscando 

reparação material e moral dos prejuízos sofridos em razão da errônea 

apreensão e alienação judicial de veículo utilizado como instrumento de 

trabalho e sustento familiar dos autores. A pretensão foi julgada 

parcialmente procedente (confirmada no TJSP) para condenar o Estado a 

indenizar o valor equivalente do veículo, dos lucros cessantes, das 

multas, além dos danos morais, que foram arbitrados em 500 salários 

mínimos. 2. Em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado 

a inviabilidade de rever a indenização fixada pela instância ordinária em 

virtude do óbice de sua Súmula 7, cuja aplicação, todavia, é excepcionada 

nas hipóteses em que constatada a desproporcionalidade da indenização, 

fixada em patamares ínfimos ou exagerados. 3. Na esteira dos inúmeros - 

e recentes - precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as indenizações 

de 500 salários mínimos têm sido reservadas a hipóteses em que o dano 

moral decorre de grave ofensa à integridade física do sujeito de direito, 

contemplando desde hipóteses de amputação definitiva de membro do 

corpo até o óbito. 4. No caso concreto, por maior que tenham sido os 

transtornos e as frustrações experimentadas pelos autores - que viram o 

seu veículo de trabalho ser apreendido e alienado pelo Poder Público por 

força de equívoco no cadastramento da placa -, tais fatos, evidentemente, 

não podem ser equiparados à dor e ao sofrimento pela amputação de 

membro do corpo ou mesmo pela perda inesperada e acidental de ente 

familiar. 5. Indenização por danos morais reduzida para 100 salários 

mínimos, diante da exorbitância do montante fixado pelo juízo a quo. 6. Por 

fim, a tese de redistribuição proporcional da sucumbência, amparada no 

art. 20, § 4º, do CPC, esbarra no enunciado da Súmula 326/STJ: "Na ação 

de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Recurso 

Especial parcialmente provido. (REsp 1421862/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014) No 

que tange aos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado, em casos similares ao presente, que o 

pensionamento mensal é razoável, sendo devido até a idade que a vítima 

completaria 71 anos de idade ou até o óbito dos beneficiários, o que 

ocorrer primeiro. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. ART. 535 

NÃO VIOLADO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TERMO FINAL DE 

PENSIONAMENTO MENSAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se não ter 

ocorrido ofensa aos arts. 535, I e II, do CPC, na medida em que o Tribunal 

de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes 

autos. 2. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese de 

inexistência de danos emergentes e lucros cessantes, tampouco foram 

opostos, no ponto, embargos declaratórios para suprir eventual omissão. 

Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da 

Súmula 282/STF. 3. Quanto ao termo final do pensionamento mensal, é 

razoável, e encontra suporte na jurisprudência desta Corte, o 

estabelecimento da data em que a vítima completaria 71 anos de idade ou 

até o óbito dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. "A idade de 

sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos 

para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida" 

(REsp 1.124.471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 

1º/7/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 354.356/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) Nota-se que os autores 

comprovaram que a vítima percebeu R$ 980,96 (novecentos e oitenta 

reais e noventa e seis centavos), no mês de maio/06, R$ 870,06 

(oitocentos e setenta reais e seis centavos), no mês de junho/06 e R$ 

994,37 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) no 

mês de julho/06, logo, calculando-se a média dos três meses chega-se ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 336 de 367



valor de R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis 

centavos), entendendo como valor razoável e proporcional a incidir na 

base de cálculo dos lucros cessantes. Desta forma, entendo como 

razoável e proporcional o pensionamento referente aos lucros cessantes 

correspondentes a 2/3 (dois terços) de R$ 948,46 (novecentos e quarenta 

e oito reais e quarenta e seis centavos) até a data que o segundo 

requerente completar 25 (vinte e cinco) anos e 1/3 do aludido montante, 

até a data em que a vítima completaria 71 anos de idade ou até o óbito dos 

beneficiários, o que ocorrer primeiro. No que tange aos danos materiais, 

embora as Notas Fiscais nº 00286 e 00287 estejam preenchidas com 

omissão de datas de emissão, saída e outros itens essenciais, bem como 

não consta o recebimento dos produtos, com o destaque dos canhotos no 

roda pés das notas, nota-se que tais valores não foram impugnados 

especificamente, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de 

indenização por danos materiais decorrentes do conserto do veículo, no 

montante de R$ 2.016,47 (dois mil e dezesseis reais e quarenta e sete 

centavos). Ante o exposto e considerando o que consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido, 

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, no pagamento aos requerentes MOISÉS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, do 

valor de 500 (quinhentos) salários mínimos, a ser dividido entre ambos em 

partes iguais, a título de danos morais, 2/3 (dois terços) de R$ 948,46 

(novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) até a 

data que o segundo requerente (Moisés Júnior) completar 25 (vinte e 

cinco) anos e 1/3 do aludido montante, até a data em que a vítima 

completaria 71 anos de idade ou até o óbito dos beneficiários, o que 

ocorrer primeiro, a título de lucros cessantes e R$ 2.016,47 (dois mil e 

dezesseis reais e quarenta e sete centavos), a título de a título de danos 

materiais. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros legais, desde a data do fato danoso (14.07.2006), 

posto tratar-se de mora ex re, como assaz determina o art. 398, do Código 

Civil de 2002, e a Súmula nº 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual”. Fixo os juros legais em 1% ao mês, com 

base no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Embora o art. 406, do 

Código Civil de 2002, determina seja fixada a taxa de juros que estiver em 

vigor para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional (hoje, a taxa 

SELIC), acompanho o entendimento jurisprudencial no sentido de que 

referida taxa é muito variável e instável, causando insegurança jurídica. 

Por essa razão, utilizo o critério adotado pelo Código Tributário Nacional. 

Condeno o requerido Município de Rosário Oeste ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação na esteira do art. 85, §§ 2º e 3º, inc.II, do NCPC. Deixo de 

condenar o requerido às custas processuais por se tratar de Fazenda 

Pública Municipal (art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001). 

DETERMINO que o Sr. Escrivão Judiciário retifique a capa de autuação 

fazendo consta a numeração única, bem como o polo passivo da 

demanda, que deverá constar apenas o Município de Rosário Oeste. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fagner Camargo 

Sampaio , digitei.

Rosário Oeste, 13 de fevereiro de 2017

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 1266-21.2016.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARIO BERGAMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:2553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o presente pedido se encontra devidamente 

sentenciado, conforme Ref. 22, tenho por intempestiva a impugnação 

juntada à Ref. 24.

A irresignação do requerente deve ser aviada mediante o meio processual 

adequado.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79710 Nr: 287-25.2017.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDINO LEOPOLDO PENSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Notifique-se o representante do Cartório do 1º Ofício, para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conceda-se vista ao MP.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76637 Nr: 916-33.2016.811.0053

 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: FRANCISCO LEITE MOREIRA, JUVELINA DE FRANÇA 

MOREIRA, ANTONIO BENTO MOREIRA , RENATO MACARIO DA SILVA, 

JOSE GONÇALO MOREIRA, JOACY FRANCISCO MOREIRA, LILIAN LUCIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Ferreira de Santana 

- OAB:OAB/MT 10138, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - 

OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Em que pese a certidão da Oficiala de Justiça, postergo o pedido de 

aplicação da multa para a audiuência já designada nestes autos.

Assim, aguarde-se a realização da solenidade.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79393 Nr: 168-64.2017.811.0053

 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: 2E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ENIETE SOUZA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE parte autora, por meio do seu patrono, para no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o comprovante de pagamento das taxas 

processuais, bem como para juntar novamente aos autos os documentos 

que instruem a inicial, haja vista que alguns destes encontram-se de 

cabeça para baixo e borrados, dificultando a sua visualização.

A inércia da autora ensejará a extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 79438 Nr: 193-77.2017.811.0053

 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: Nildes Botelho Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL 

DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ 

PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO MOURA 

FONSECA - OAB:21886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c liminar aforada por Nildes 

Botelho Ribeiro em face de Cartório do 2º Ofício de Registro Civil desta 

Comarca, pelos fatos expostos na prefacial.

Aduz o requerente, que o responsável pelo mencionado Cartório, ora 

requerido, se nega a promover a escritura de quatro imóveis pertencentes 

à autora, os quais, segundo a mesma, advieram de um inventário dos bens 

deixados por seu falecido esposo, em tramite pela Comarca da Capital, 

onde fora autorizada a venda dos imóveis em tela, para quitação das 

dívidas advindas no curso da referida ação.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para alteração do encargo alimentar.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Nildes Botelho Ribeiro.

Notifique-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conceda-se vista ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79695 Nr: 285-55.2017.811.0053

 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): JADER LUIZ DE ALMEIDA, JADER LUIZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a parte requerida por Aviso de Recebimento para, no prazo de 

cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da 

mesma Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 844 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79480 Nr: 210-16.2017.811.0053

 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: J MANSUR PECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

LTDA, JOÃO ABIB MANSUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARI GARCIA DE ARAÚJO, NEIDE BELTRAN 

GARCIA, FAZENDA PIRANHAS, FAZENDA FUNDAÇÃO - PROPIETARIO - 

TIBAGI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, FAZENDA 

TARIGARA, FAZENDA PINDAIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes, nos termos do 

art. 246, § 3º do CPC.

CITEM-SE eventuais interessados ausentes e desconhecidos, via edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, à luz do art. 259, I do CPC.

INTIMEM-SE, mediante remessa dos autos (CPC, art. 183, § 1º), os 

representantes da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal para, no 

prazo de 30 (trinta) dias manifestarem-se nos autos.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, para efetivar 

o registro da presente ação judicial, conforme determina o art. 167, I, item 

21 da Lei de Registros Públicos.

Tendo em vista que a autora demonstrou nos autos não possuir condições 

de arcar com as custas e despesas processuais, defiro as benesses da 

justiça gratuita.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16840 Nr: 46-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 16840

VISTOS, ETC.

Intimem-se o patrono da parte exequente para que junte aos autos a 

certidão de casamento no prazo de 10 (dez) dias.

Cumprida tal determinação supra pela parte exequente, visando 

resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como os interesses 

defendidos por ambas as partes, intimem-se ao INSS para manifestar-se 

sobre o requerimento de habilitação de herdeiros carreada nos autos 

prazo de 10 (dez) dias, devendo na ocasião em caso de discordância 

apontar desde já rol de dependentes habilitados à pensão [art. 112, Lei n.º 

8.213/91].

Às providências.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 58224 Nr: 2156-70.2014.811.0039

 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: DINO GRAVITOL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Código 58224

VISTOS, ETC.

 Considerando que o perito nomeado em evento de referência n.19 não 

forneceu o laudo médico pericial no prazo determinado por este juízo, 

sendo assim, revogo a nomeação do douto expert e, nomeio como PERITO, 

independentemente de termo compromisso, (art. 466, CPC) o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito com a CRM-MT 2949, cuja 

localização, Hospital Sotrauma Av. Dom Aquino, 355, Centro, Telefone n.º 

(65) 3624-9211, Cidade de Cuiabá-MT, para responder os quesitos 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação.

Desta feita, designo nova perícia médica para o dia 07 de abril de 2017, a 

partir das 13h20min, no prédio do Fórum desta comarca.

 Intimem-se todos, devendo a parte autora ser intimada, via sua advogada, 

para que compareça no dia e horário designado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 2580-44.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72820

VISTOS, ETC.

Considerando que a atividade probatória recairá sobre a existência ou não 

dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez para segurado especial, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 05 de abril de 2017, às 13h40min.

Na forma do art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na forma do art. 219, do referido 

diploma legal.

 Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e com fulcro 

na disposição do art.455, §2º, CPC, a parte autora deverá trazer suas 

testemunhas independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65656 Nr: 2164-13.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDES CASTILHEIRO

 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:

 Código 65656

VISTOS, ETC.

Considerando que a atividade probatória recairá sobre a existência ou não 

dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez para segurado especial, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 05 de abril de 2017, às 14h40min.

Na forma do art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na forma do art. 219, do referido 

diploma legal.

 Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e com fulcro 

na disposição do art.455, §2º, CPC, a parte autora deverá trazer suas 

testemunhas independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 1828-72.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATRÍCIO DO NASCIMENTO

 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:

 Código 71363

VISTOS, ETC.

Considerando que a atividade probatória recairá sobre a existência ou não 

dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez para segurado especial, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 05 de abril de 2017, às 15h00min.

Na forma do art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na forma do art. 219, do referido 

diploma legal.

 Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e com fulcro 

na disposição do art.455, §2º, CPC, a parte autora deverá trazer suas 

testemunhas independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 56773 Nr: 1542-65.2014.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN AUGUSTO RODRIGUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56773
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VISTOS, ETC.

Considerando o teor do ofício retro, não havendo mais pendências 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 258-51.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:MT-20853, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 67250

VISTOS, ETC.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA move em desfavor de ANDERSON BENEDITO DE 

OLIVEIRA DURVAL.

Na data de 24/05/2016 foi concedida medida liminar nos autos.

Intimada pessoalmente para dar o devido impulsionamento do feito a parte 

autora em nada se manifestou conforme certidão exarada em 04/11/2016.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico estar demonstrada a inércia processual, vez que não obstante 

devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito permaneceu 

silente.

 Deste modo, cumpridas às formalidades legais, impõe-se, com certeza, a 

extinção da presente ação nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

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;

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

 REVOGO a liminar concedida nos autos.

 Recolha-se o mandado de busca e apreensão porventura expedido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69604 Nr: 1091-69.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69604

VISTOS, ETC.

Considerando a inércia da parte autora em requerer a devolução da 

diligência do Oficial de Justiça depositada no presente feito, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73571 Nr: 2923-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA, DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, WANDERSON ALVES FERRANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:, PATRICIA ECHER - 

OAB:12274

 Código nº 73571VISTOS ETC.,.Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do indiciado 

Danilo Valverde Garibaldi.Ademais, considerando o retorno dos trabalhos 

da Defensoria Pública, revogo o despacho de ref. 35 e determino o envio 

dos autos para oferta de resposta à acusação em favor dos demais 

denunciados.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2017.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 1034-51.2016.811.0039

 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: MLMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Código: 69454

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na íntegra a decisão exarada em 02/08/2016.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76450 Nr: 590-81.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 76450

Requerente: Banco RCI Brasil S.A.

Requerida: Anesio Berthi

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o teor do instrumento de protesto carreado aos autos, 

determino que o requerente emende a inicial, para constar no polo passivo 

da demanda os sucessores do requerido que, segundo aquele 

instrumento público é falecido desde 11/09/2015.

Intime-se o patrono do requerente para que emende a inicial, no prazo de 

15 (cinco) dias, nos termos do artigo 321, do CPC, sob pena de incorrer 

nos parágrafo único do mesmo dispositivo.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 629-83.2014.811.0039

 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: ELETIRSON SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55566

Vistos, etc.

Em que pese, a parte autora relata que os requeridos estão em lugar 

incerto e não sabido, bem como solicita que sejam citados por edital.

Verifica-se nos autos que não fora realizado diligências pelo oficial de 

justiça, bem como por correio, no intuito de realizar a citação dos 

respectivos requeridos viabilizando a citação pessoal. No entanto, não há 

que se falar que não obteve êxito, haja vista que não fora instigado tais 

possibilidades.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Considerando que a citação por edital é via extraordinária, que deve ser 

empregada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INDEFIRO a citação por edital requerida pela 

parte autora, pois a meu ver tal requerimento é prematuro, pois compete à 

parte autora diligenciar administrativamente a fim de localizar o atual 

endereço da parte requerida a fim de viabilizar a citação pessoal.

Assim, DETERMINO que a parte autora, querendo, apresente no prazo de 

30 (trinta) dias o novo endereço da parte requerida, ou comprove as 

alegações sobre as últimas notícias dos requeridos enunciadas no 

requerimento retro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15910 Nr: 1615-81.2007.811.0039

 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: IRACEMA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 15910

SENTENÇA

VISTOS, ETC.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por IRACEMA DE SOUZA 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Documentos de quitação de débito juntado às fls. 157 e 159.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos presentes autos, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P.R.I.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24282 Nr: 1909-31.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24282

VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a certidão de fls. 126, intime-se a parte exequente para 

apresentar peça de cumprimento de sentença com todos os seus 

requisitos legais nos moldes do art. 534 e seguintes do CPC em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23302 Nr: 926-32.2010.811.0039

 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: SEBASTIÃO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 23302

VISTOS, ETC.

Ciência às partes do retorno dos autos.

Levando-se em consideração o brocardo “tempus regit actum”, não 

havendo requerimento de execução no prazo de 01 (um) ano, proceda-se 

nos termos do § 4º, do Art. 513, do CPC.

Ademais, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento dos honorários periciais, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) em favor da perita Iara Pascolat Coradini, nomeada nos 

presentes autos, consoante valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

conforme sentença de fls. 72/75.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15874 Nr: 1600-15.2007.811.0039

 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: KÁTIA CRISTINA GASPARINI, ROSA MARIA DOS 

SANTOS GASPARINI

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE 

nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para CONDENAR o 

requerido a CONCEDER o benefício de prestação continuada (LOAS) a 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo. Ante a juntada do 

requerimento administrativo realizado pela parte requerente (fl. 18 
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CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 415 (quatrocentos e quinze reais), junto a Justiça 

Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes da 

Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 50755 Nr: 610-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER LUIZ DE ARAÚJO DOURADO, SILVANA DE 

ARAÚJO PINTO DOURADO

 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:

 Código nº 50755

VISTOS, ETC.,

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por BRAZ VALTER 

LUIZ DE ARAUJO DOURADO, neste ato representado por sua genitora 

SILVANA DE ARAUJO PINTO DOURADO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Documentos de quitação de débito juntado às fls.121/128.

Juntada de documentos comprovando o recebimento dos créditos pelo 

requerente relativo às fls134/136.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos presentes autos, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P.R.I.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 7428 Nr: 815-92.2003.811.0039

 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: REINALDO BOTELHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 7428

VISTOS, ETC

Cumpra-se o decisum prolatado nos feitos em apenso.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que há documentos 

pendentes de juntada. Sendo assim determino que proceda-se com a 

referida juntada.

Após, voltem-me conclusos.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8170 Nr: 796-86.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, 

AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES, EDNEIS APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

- OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JÚNIOR - OAB:MT 9791, 

PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 Código nº. 8170

VISTOS, ETC.

Em que pese as certidões de registro de imóveis carreadas nos autos são 

do município de Cáceres-MT, bem como apresentam transferência para o 

RGI de Mirassol D’Oeste, apresentado nova matrícula, sob número: 17.222, 

intimem-se o exequente para apresentar dados atualizados do bem 

indicado.

Ademais, Intimem-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC, tendo em vista que 

presente feito fora distribuído no ano de 2003.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e após, voltem-me conclusos.

Às providências.

Intimem-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 4638 Nr: 305-50.2001.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO, CÉLIA 

BERENICE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, RAFAELLA 

PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 Código n.º 4638

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos à execução interposto pela Fazenda Pública 

Municipal contra Luciana Botelho Nascimento e Célia Berenice Botelho de 

Souza, alegando, em síntese, que o valor dos honorários fixados pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como pelo 

Superior Tribunal de Justiça na decisão de agravo são altíssimos, 
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resultando em grave prejuízo ao município.

 Certidão do Sr. Gestor Judicial constando que os presentes embargos 

foram apresentados pela parte autora fora do prazo legal às fls. 1.075.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 De proêmio, cumpre salientar que embora o presente feito tenha 

iniciado-se sob égide da revogada legislação processual civil, a novel e 

atual normativa processual geral é plenamente aplicável ao caso, eis que 

no direito processual vige o principio do “tempus regit actum”, tendo fulcro 

no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 4.657/42.

 No caso sub examine mostra-se cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 920, II 

do CPC.

 Toda a prova necessária ao julgamento da lide já encontra-se nos autos, 

sendo desnecessária a dilação probatória, bem como, visando o princípio 

da celeridade processual, a extensão do feito só trará prejuízo para as 

partes.

 Assim, sendo os embargos intempestivos, consoante determina o CPC, 

merecem ser rejeitados liminarmente, conforme disciplina o art. 915 c/c art. 

918, ambos do CPC.

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO 

LIMINARMENTE os presentes embargos.

 Ademais, remetam-se os presentes autos ao Contador judicial para a 

atualização dos débitos.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18696 Nr: 1897-85.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON DA SILVA DE JESUS, SELMA BARBOSA 

DA SILVA

 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:

 Código nº 18696

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Execução proposta por WELINGTON DA SILVA DE 

JESUS neste ato representado por SELMA BARBOSA DE JESUS em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 166/179 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl. 182-v INSS concordou com o cálculo apresentado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vejo que a parte exequente conforme as fls. 166/179 

apresentou devidamente os cálculos. Nota-se que pela manifestação de 

fl.182-v a parte executada concordou expressamente com o cálculo 

apresentado pelo exequente, no valor de R$ 40.249,93 (quarenta mil 

duzentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) o qual já 

inclui os honorários advocatícios.

Assim, desnecessário se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Tenho que o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora às 

fls. 166/179 R$ 40.249,93 (quarenta mil duzentos e quarenta e nove reais 

e noventa e três centavos) já incluído os honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de requisição de pequeno 

valor, consoante cálculo.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13695 Nr: 1428-10.2006.811.0039

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA UEMURA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CAMARGO - 

OAB:293400, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - OAB:347.846 

SP, MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:MT 6177

 Código nº 13695VISTOS, ETC. DEFIRO o requerimento de impedimento de 

circulação junto ao Sistema RENAJUD, bem como DEFIRO o pedido de 

penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e em consequência, procedo o 

bloqueio dos valores, pelo sistema BACENJUD até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes aos devedores. No mais, considerando o pedido de 

impedimento do RENAJUD, não fora possível realizar a restituição do 

mesmo, tendo em vista, que os veículos estão com status de “ROUBADO”. 

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se. Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 16 

de fevereiro de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15905 Nr: 1619-21.2007.811.0039

 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: RAMON BATISTA FERNANDES - "DE CUJUS", MARIA DE 

FATIMA DE SOUZA CRUZ, MÁRCIO FERNANDES, MARIA JOSE 

FERNANDES DE FREITAS, MARCOS ROBERTO FERNANDES

 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: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 Isto posto,.DEFIRO, o pleito da exequente formulado às fls. 198 de 

penhora no rosto dos autos, do crédito no valor de R$ 418,85 

(quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) correspondente 

à diferença do espólio que faz jus o impugnante, que deverá ser abatido 

no valor apurado no julgamento do Processo de n° 1622-73.2007.811.0039 

– Código 15906, em fase de execução de sentença.Ressalto que não há 

óbice ao deferimento da penhora do referido montante ao argumento de 

observação à ordem de preferência, vez que encontra-se respaldado no 

§ 1°, do art. 835, do Código de Processo Civil, bem como é dever da parte 

exequente indicar os bens da executada, suscetíveis de penhora, sempre 

que possível a fim de ver seu crédito satisfeito.Nos termos do art. 798 do 

CPC, “in verbis”: custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC] 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º, CPC. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, oficie-se a autoridade responsável pela 

autarquia requerida para que proceda com o pagamento da presente 

obrigação 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, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 

100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores apresentados neste 

decisum. Destarte, depois de decorrido o prazo sem interposição de 

recursos cabíveis, desapense-se os presentes autos dos autos de código 

15906, bem como arquive-se com as baixas de anotação e 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de 
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fevereiro de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13154 Nr: 860-91.2006.811.0039

 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: ANTONIO FERNANDES RAINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Sem custas ante o deferimento da gratuidade da 

justiça.P.R.I.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro 

de 2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25783 Nr: 1401-51.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e em 

consequência HOMOLOGO o cálculo apresentado pela impugnante no 

valor de R$ 13.834,56 (treze mil oitocentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), a título de verba pretérita e R$ 1.158,23 (um 

mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) de verba devida 

a título de honorários advocatícios sucumbenciais.DETERMINO que a parte 

impugnante apresente novo cálculo atualizado nos moldes deste decisum 

devendo ser decotado do referido cálculo valores que porventura já tem 

sido pagos administrativamente, observada à prescrição quinquenal e 

atualizado os honorários advocatícios.Condeno a parte impugnada em 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC] sobrestada a sua 

cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 

98, §3º, CPC.Após o decurso do prazo para interposição de recurso 

cabível, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para 

que proceda com o pagamento da presente obrigação 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, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores apresentados neste 

decisum. Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

fevereiro de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 54103 Nr: 1874-66.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54103

VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerimento retro.

Suspenda-se o feito por 1 (um) ano, ou até o pagamento integral do débito 

exequendo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 231-73.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52490

VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerimento retro.

Suspenda-se o feito por 1 (um) ano, ou até o pagamento integral do débito 

exequendo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71077 Nr: 1668-47.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDM, JAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Ademais, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

estando em ordem e não vislumbrando nulidades, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. No tocante ao requerimento de produção de prova 

testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.Quanto ao 

de depoimento pessoal das partes DEFIRO tal pleito requerido para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial. Para tanto designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 02 de maio de 2017 às 14h:00min, oportunidade em que serão 

inquiridos as partes e testemunhas arroladas. Intimem-se as partes, que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para, caso queiram, 

retificar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 

4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do 

CPC]. Intimem-se as partes pessoalmente para comparecer na oralidade 

designada para o fim de prestarem depoimento pessoal. Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. 

Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 22 de fevereiro de 2017.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 859-62.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECÂNICA SÃO MARCOS LTDA - ME, 

SEBASTIÃO DE MORAIS LEITE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, procedo bloqueio dos valores, pelo sistema 

BACENJUD até o montante do débito executado que eventualmente for 

encontrado em contas bancárias pertencentes aos devedores. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 859-62.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECÂNICA SÃO MARCOS LTDA - ME, 

SEBASTIÃO DE MORAIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53078

VISTOS, ETC.

 Considerando que não foram encontrados valores a serem penhorados 

na conta/corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte executada 

figura como titular, conforme dispostos em anexos, determino a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora 

passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 1113-06.2011.811.0039

 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 GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 25494

VISTOS, ETC.,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA GONÇALVES 

DA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Documentos de quitação de débito juntado às fls.159/160.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos presentes autos às fls. 159/160, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Intimem-se o patrono da parte exequente para informar nos autos se 

foram resguardados os interesses de seu outorgante.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22875 Nr: 496-80.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22875

VISTOS, ETC.,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por JOÃO ZOCAL em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Documentos de quitação de débito juntado às fls.171/172.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos presentes autos às fls. 171/172, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Intimem-se o patrono da parte exequente para informar nos autos se 

foram resguardados os interesses de seu outorgante.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22569 Nr: 190-14.2010.811.0039

 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: MADALENA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22569

VISTOS, ETC.,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por MADALENA GUERRA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Documentos de quitação de débito juntado às fls.174/175.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos presentes autos às fls. 174/175, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Intimem-se o patrono da parte exequente para informar nos autos se 

foram resguardados os interesses de seu outorgante.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23146 Nr: 769-59.2010.811.0039

 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: JOÃO ILÍDIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI DO NASCIMENTO - 

OAB:167797-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Código nº 23146

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por JOÃO ILÍDIO DA 

SILVA FILHO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 Às fls. 175/176 cálculo apresentado pela parte autora.

Às fls. 180/182 impugnação ao cumprimento de sentença.

Às fls. 182-v/183 cálculo apresentado pela parte requerida.

Às fls. 188 a parte autora concorda com os cálculos apresentados pela 

parte requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vejo que a parte exequente, conforme as fls. 

175/176, apresentou devidamente os cálculos. Nota-se que pela 

manifestação de fl.180/182 a parte executada impugnou o cumprimento de 

sentença apresentado pelo exequente, bem como apresentou novo 

calculo, onde fora concordado pelo exequente às fls. 188, no valor de R$ 

60.617,17 (sessenta mil seiscentos e dezessete reais e dezessete 

centavos) já incluídos os honorários advocatícios.

Assim, desnecessário se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Tenho que o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada 

às fls. 182-v/183, no valor de R$ 60.617,17 (sessenta mil seiscentos e 

dezessete reais e dezessete centavos) já incluídos os honorários 

advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de precatórios, consoante 

cálculo.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 1108-47.2012.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Código nº 51224

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o acórdão de fls.148/156 que manteve a decisum deste 

juízo e extingue a punibilidade do acusado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63651 Nr: 1428-92.2015.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMINGO ALIMENTOS LTDA, LUIS CARLOS 

GEOVANINI, ADEMIR DE AZEVEDO, MARIA DOS MILAGRES TELES DE 

MENEZES, PEDRO PAES DA SILVA FILHO, QUATRO MARCOS LTDA - Em 

Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - 

OAB:0

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos pedidos 

formulados pelo embargante, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 19 do Código de Processo Civil. Contudo 

fica sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará 

prescrita, nos termos do art. 98, §3º, CPC eis que lhe concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos sob o cód. 21397 e, posteriormente arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2017.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75770 Nr: 353-47.2017.811.0039

 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: APDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSLDODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75770

VISTOS, ETC.

Determino que a parte autora proceda com a emenda da inicial para o fim 

incluir a parte JAQUELINE SARA LIMA DE OLIVEIRA DE MATOS no polo 

ativo da presente demanda, pois pela narrativa apresentada nos autos 

trata-se de jurisdição voluntária sob pena de incorrer nos termos do art. 

485, I, CPC no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de ser 

certificado nos autos se no caso da presente demanda não se faz 

necessário o recolhimento da taxa judiciária.

Cumpridas as diligencias supra, voltem-me conclusos para deliberação.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75281 Nr: 99-74.2017.811.0039

 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): R.M. GARCIA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75281

VISTOS, ETC.

Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO 

que a parte exequente:

1) Emende a petição inicial juntando aos autos o contrato entabulado entre 
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as partes que esteja legível no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de 

extinção da presente execução nos termos do art. 924, I, CPC.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73614 Nr: 2950-23.2016.811.0039

 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: JSGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 73614

VISTOS, ETC.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72988

VISTOS, ETC.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC considerando que o extrato do CNIS é de abril/2016 tendo 

sido ajuizada a ação apenas em outubro/2016 ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73987 Nr: 3115-70.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL AVANCI BOTELHO, REINALDO BOTELHO - 

ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRÍAM CORREIA DA COSTA - OAB:6361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 73987

VISTOS, ETC.

Determino que a parte autora no prazo de 15 dias:

1) Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolha as custas 

processuais;

2) Proceda com a emenda à inicial retificando o valor da causa 

considerando que o valor da causa em embargos à execução deve ser 

fixado levando-se em conta o proveito econômico pretendido que, em 

caso de eventual procedência, será a diferença entre o valor da 

execução e o quantum que o embargante reconhece como devido.

3) Sane o equívoco quanto ao item b constante nos pedidos.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39067 Nr: 1361-83.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 a) Excepcionalmente sirva a presente decisão como ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o acusado ser posto em liberdade, salvo se por outro 

motivo não estiver preso;b) No ato do cumprimento da diligência deverá o 

Sr.º Oficial de Justiça indagar e certificar O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

RÉU;2. Com relação aos pedidos entabulados tocantes as oitivas faltantes, 

DEFIRO o pedido de expedição de missiva à Comarca de Nova Mutum, a 

fim de que aquele juízo designe audiência para oitiva da testemunha Ildo 

Rufino.3. Desnecessária a providencia requerida com relação a 

testemunha Cleber de Souza Santos, posto que compulsando-se os autos, 

mais precisamente à fl. 133, verifica-se que sua oitiva já está agendada 

para o próximo dia 03.4. Por fim, designo audiência de instrução com a 

finalidade de se proceder no interrogatório do réu e na oitiva da 

testemunha Althieres Soares Garcia, para o dia 11 de abril de 2017, às 

13h30min.5. Intime-se o acusado, a testemunha, bem como a Defesa.6. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84989 Nr: 2160-53.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos, etc.

 Ante a participação deste magistrado junto ao Programa de 

Pós-Graduação - MBA no Tribunal de Justiça do Estado e havendo 

necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência para o 

dia 13/03/2017 às 13h00min;

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Autos: 1063-91.2010.811.0078 - Código: 38771

DECISÃO

Intime-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

Advirta-se que a inércia será interpretada como concordância tácita, 

devendo então o cartório certificar e dar prosseguimento aos 

procedimentos atinentes a liberação dos valores.

Sapezal/MT, 15 de fevereiro de 2016.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Considerando um erro ao publicar, faço novamente a publicação da 

decisão a seguir transcrita:

DECISÃO

Intime-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

Advirta-se que a inércia será interpretada como concordância tácita, 

devendo então o cartório certificar e dar prosseguimento aos 

procedimentos atinentes a liberação dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Considerando um erro ao publicar, faço novamente a publicação da 

decisão a seguir transcrita:

DECISÃO

Intime-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

Advirta-se que a inércia será interpretada como concordância tácita, 

devendo então o cartório certificar e dar prosseguimento aos 

procedimentos atinentes a liberação dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Intima-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Considerando um erro ao publicar, faço novamente a publicação da 

certidão.

Intima-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1063-91.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR ZGODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO 4794

 Considerando um erro ao publicar, faço novamente a publicação da 

certidão.

Intima-se o banco requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do petitório de fls. 106 e documentos, que informa a quitação 

do débito por meio de acordo extrajudicial, bem como pugna pela liberação 

dos valores vinculados ao presente feito em favor da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95697 Nr: 2915-43.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao Egrégio Tribunal de Justiça.

No mais, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da testemunha arrolada 

pelo réu, para cumprimento em 30 (trinta) dias (ref. 47).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 1667-81.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. DO NASCIMENTO TANSSINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto que escoado o prazo solicitado na petição de fl. 99, intimo a autora 

a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 603-36.2012.811.0078

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUHNEN E VEZZARO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto que escoado o prazo solicitado na petição de fl. 99, intimo a autora 

a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93325 Nr: 1828-52.2016.811.0078

 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: ADEMIR ALOISO WEILAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pleiteado pela 

Requerente.Designo audiência de conciliação para o dia 27.04.2017, às 

14:00 horas, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC.Cite-se e intime-se a parte 

Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir 

da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98104 Nr: 765-55.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE LIMA ROSA, ISSAC DA SILVA 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a parte autora não 

recolheu as custas e taxas judiciárias.

Desta forma, intime-se a parte autora pra recolher as custas e taxas 

judiciárias no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 275-33.2017.811.0078

 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: CTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial, ajuizado por CELMIRA TEREZINHA 

DE CARVALHO, visando o levantamento de valores depositados em conta 

bancária em favor do de cujus DORIVAL PEREIRA DE CARVALHO.

Na exordial juntou documentos de fls. 10/31.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, é necessário verificar o saldo existente na conta bancária 

informada, para então proceder o levantamento.

Desta forma, DETERMINO à expedição de ofício ao Banco do Brasil, 

agência de Vilhena/RO (Agência 1182-7) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, remeta a este juízo, extrato atualizado dos saldos bancários 

existente nas contas em nome de DORIVAL PEREIRA DE CARVALHO CPF 

060.937.609-87.

Após, com a juntada dos extratos remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Com a chegada da Manifestação, voltem os autos conclusos 

imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93753 Nr: 2028-59.2016.811.0078

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO TOSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 14 e determino a suspensão do andamento do 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias pela última vez.

Decorrido o prazo, deverá a parte autora, independentemente de nova 

intimação, promover impulso processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Após, certifique-se o prazo e voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38330 Nr: 621-28.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 
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OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre BV FINANCEIRA 

S/A CERDITO, FINANCIAMENTO e NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 273/274 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 273/275, 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Proceda a Senhora Gestora com a verificação dos valores depositados 

em juízo vinculados a este processo, intimando a parte autora para juntar 

no processo o comprovante de quitação do acordo, nos termos da 

homologação.

Após, voltem os autos conclusos para liberação do Alvará de 

levantamento de valores.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 608-29.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre BRADESCO 

LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e CARLOS TEIXEIRA DE 

CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 157/165 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 273/275, 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Proceda a Senhora Gestora com a verificação dos valores depositados 

em juízo vinculados a este processo.

Após, voltem os autos conclusos para liberação do Alvará de 

levantamento de valores.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 704-78.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA., MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre BANCO 

SANTANDER (BRASIL) SA e JTM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 421/425 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 421/425, 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Proceda a Senhora Gestora com a verificação dos valores depositados 

em juízo vinculados a este processo.

Após, voltem os autos conclusos para liberação do Alvará de 

levantamento de valores.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1303-46.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR AFONSO SCHNEIDER, ADELAIDE 

SCHNEIDER DAL MASO, ESPOLIO DE ARNO HENRIQUE SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo 

BANCO CNH CAPITAL SA em face de ADELAR AFONSO SCHNEIDER e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/69.
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Petição acostada às fls. 132 pelo advogado do requerente informando a 

quitação do débito, requerendo, assim, a extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme fls. 132, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81419 Nr: 808-60.2015.811.0078

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI - OAB:MT 

10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a minifestar-se acerca do pedido de 

manifestação do Juízo deprecado de ref. 49, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84194 Nr: 1859-09.2015.811.0078

 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: MARIETI DA SILVA VIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(ELETROKASA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA - 

OAB:13608

 Intima-se as partes a manifestarem sobre o Laudo Pericial de ref. 59.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2030 Nr: 105-33.2005.811.0094

 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: Francisco de Assis Bregonci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS BREGONCI, Cpf: 

94114544100, Rg: 1.115.611-2, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 477,75 (Quatrocentos e setenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 5 (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, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10624 Nr: 248-46.2010.811.0094

 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: Maria Aparecida Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR DIAS DOS SANTOS, Cpf: 

10398813191, Rg: 216.449, Filiação: Bernardino Dias dos Santos e Luzia 

Nunes dos Santos, 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$ 505,25 (Quinhentos e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), no prazo de 5 (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, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20460 Nr: 739-82.2012.811.0094

 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: EdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR SANTOS DA CRUZ, Filiação: 

Antonia Rodrigues dos Santos e Hilton Viana da Cruz, data de nascimento: 

28/05/1985, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, casado(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos...Recebo os embargos declaratórios, uma vez que 

existe omissão no julgado de fls. 34/35.O pedido no que tange ao 

arbitramento de honorários advocatícios, não foi apreciado na sentença 

de fls. 29/32.Necessária a fixação dos honorários advocatícios, já que a 

causídica requerente Dra. Ana Cláudia Teixeira Borges, devidamente 

nomeada pelo juízo (fls. 09), prestou seus serviços para a 

requerente.Assim, levando em consideração o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça, segundo o qual os honorários advocatícios do 

advogado que atuar como dativo devem ser arbitrados com base nos 

valores da Tabela da OAB, fixo os honorários no valor de 8 URH, de 
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acordo com o item 13, 13.2, da tabela XI.A propósito:“APELAÇÃO CÍVEL - 

NOMEAÇÃO JUDICIAL DE DEFENSOR DATIVO - DEVER DE 

REMUNERAÇÃO - ADEQUAÇÃO DOS VALORES À LEI Nº 8.906/1994 - 

RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, o 

advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, 

quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da 

prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem 

pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB” (TJMT, Número: 

64857, Ano: 2010, Des. Orlando de Almeida Perri).Diante de todo exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela Ilustre 

Advogada, Dra. Ana Claudia Teixeira Borges, para fixar honorários 

advocatícios no valor de R$ 4.033,68 (quatro mil trinta e três reais e 

sessenta e oito centavos), servindo a presente como título 

executivo.Intimem-se a advogada nomeada.Ciência ao M. P.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10221 Nr: 1097-52.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUI RAMOS DO NASCIMENTO, Cpf: 

20654812187, Rg: 01388525, brasileiro(a), casado(a), construtor. 

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$ 485,16 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

dezesseis 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, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21982 Nr: 114-77.2014.811.0094

 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: SdSSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIDES DE SOUZA BRAGA, Cpf: 

00172169666, Rg: 1562057-3, Filiação: Geralda Pinheiro de Souza Braga e 

Geraldo Soares Braga, data de nascimento: 17/04/1973, brasileiro(a), 

natural de Governador Valadares-MG, casado(a), 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: Sentença.Vistos etc.Trata-se de divórcio litigioso c/c partilha 

de bens epedido de alimentos ajuizada por Sonia da Silva Santos Braga, 

devidamente qualificada, em face de Alcide de Souza Braga, igualmente 

qualificado. Juntou, com sua inicial, documentos de fl.11/18.Decisão que 

recebeu a inicial à fl.20.O Requerido foi citado à fl.23/23.vº.Às fls.24/29 o 

Ministério Público junta termo de acordo sobre a guarda, pensão e visitas 

dos filhos pelas partes, momento em que pugna por sua homologação.Às 

fls.30/37 as partes pugnam pela conversão da presente ação em divorcio 

consensual e informam acordo a respeito da partilha dos bens em 

comum.Parecer ministerial favorável pela homologação do acordo, partilha 

dos bens e decretação do divórcio do casal.É o relatório. 

Fundamento.Defiro o pedido de assistência gratuita. Com relação ao 

conteúdo do acordo firmado às fls.26/26.vº, não há qualquer ausência de 

razoab i l i dade  nes t e ,  p o i s  o b e d e c e  a o  b i n ô m i o  d a 

necessidade/possibilidade. Não se vislumbrando qualquer vício de 

consentimento das partes, hei por bem decretar o divórcio do casal.Isso 

posto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às fls.26/28 para 

DECRETAR o divórcio do casal, decidindo a lide com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 269, inciso III, c/c art. 269, I ambos do CPC.A cônjuge 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja, Sonia da Silva Santos.A 

guarda dos filhos Alison Mateus da Silva Braga e Erick Gustavo da Silva 

Braga permanecerá com a genitora. As visitas do genitor se livres e 

acordadas pelas partes.O Genitor pagará o valor equivalente a 55,24%

(cinquenta e cinco, vírgula vinte e quatro por cento) do salário mínimo 

vigente, que corresponde atualmente a R$ 435,29( quatrocentos e trinta e 

cinco reais e vinte e nove centavos) de pensão alimentícia, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.Referente à divisão 

de 44(quarenta e quatro) semoventes, devidamente comprovada a 

propriedade à fl37, ficarão 27(vinte e sete) cabeças de bovino divididos 

proporcionalmente entre machos e fêmeas de idades equiparadas com 

Sonia da Silva Santos Braga e 17(dezessete) cabeças ficarão para 

Alcides de Souza Braga.Sem custas face os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita.Transitada em julgado esta sentença, o quer deverá ser 

certificado, expeça-se o competente mandado para o Cartório de Registro 

Civil competente, para a averbação do divórcio no Registro Civil de 

Casamento.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.Cássio Leite de Barros NettoJuiz 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, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23328 Nr: 121-35.2015.811.0094

 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: AdS, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELE MASCARENHA, Cpf: 

05080188111, Rg: 1667672-6, Filiação: Eliane Valenti Mascarenha, data de 

nascimento: 15/04/1986, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

convivente. 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: Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Isentos de custas processuais por serem pobres na forma da Lei 

1.060/50.Expeça-se o Termo de Guarda em favor da genitora dos 

menores, Sra. Daniele Masacarenha, expedindo-se o que mais for 

necessário.Após, arquivem-se os autos, com baixa nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 352 de 367



registros.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.Às 

providências. Tabaporã/MT, 07 de maio de 2015.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

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, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11104 Nr: 726-54.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denivaldo Kayabi Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENIVALDO KAYABI GOMES, Cpf: 

04220748105, Rg: 2343481-3, Filiação: Sebastião Ribeiro Gomes e Maria 

Geni Kayabi, data de nascimento: 13/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais. 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: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas, nem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela 

qual fixo a pena definitivamente em 04 (quatro) meses de dentenção. 

Diante desses fatores, fixo o Regime Aberto para inicial cumprimento de 

pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.Contudo, substituo a pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direitos, por entender estarem presentes os requisitos 

capitulados no artigo 44 do Código Penal para a sua concessão.Consigno 

que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva 

de direitos será fixado em sede de execução de pena, através da 

competente audiência admonitória.Deixo de aplicar o instituto da 

suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, III, 

do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Após o 

trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol de culpados.Comunique-se 

o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF.Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à Vara 

de Execuções Penais deste Juízo.Tendo em vista que o advogado Dr. 

Geraldino Viana da Silva foi nomeado para defender os interesses do 

acusado (fl. 82), e por já terem sido fixados os honorários advocatícios, 

expeça-se certidão competente.Transitada em julgado para a acusação, 

ANTES de comunicar o Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto de 

Identificação; inscrever o nome do acusado no rol dos culpados e expedir 

Guia de Execução Penal, façam os autos conclusos para a apreciação do 

preconizado pelo artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA).Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

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, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7767 Nr: 16-39.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Neri Rustick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:MT 8.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON NERI RUSTICK, Cpf: 

60290153972, brasileiro(a), contador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95 por 

analogia).Ante o cumprimento da obrigação (fls. 27/28), declaro a extinção 

do processo nos termos do art. 794, inc. I, c/c art. 795, ambos do 

CPC.Condeno o executado os benefícios da assistência judiciária.Intime-se 

o exeqüente na pessoa de seu advogado.Intime-se o executado através 

de carta de intimação com AR.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de fevereiro de 2017

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 987-06.2012.811.0108

 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: Ivo de Souza Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 

531.520.038-4) desde o dia posterior a cessação (DCB: 07/09/2008), bem 

como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta 

sentença (26/09/2016), e confirmo a tutela antecipada concedida às fls. 

43/45.CONDENO o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas referente à 

cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a 

cessação (DCB: 07/09/2008) até a data da efetiva implantação em sede de 

tutela antecipada, observando-se a prescrição quinquenal. Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 1687-79.2012.811.0108

 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: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar o restabelecimento do benefício de auxílio doença NB: 

005.469.601-5, desde a data da cessação indevida, ocorrida em DCB: 

14/07/2011, bem como confirmo a tutela antecipada concedida às fls. 

42/43.CONDENO o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas referente à 

cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a 

cessação (DCB: 14/07/2011) até a data da efetiva implantação em sede de 

tutela antecipada, observando-se eventual prescrição quinquenal.Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade 

do auxílio doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, 

em razão da incapacidade do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), 

(....)Tapurah/MT, 26 de setembro de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 385-78.2013.811.0108

 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: Sônia Garcia Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, 

Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença (NB: 543.026.071-8) desde a data da cessação indevida 

ocorrida em DCB: 20/11/2010. Desde já, CONFIRMO a tutela concedida às 

fls. 58/59.CONDENO o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas 

referente à cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia 

posterior a cessação (DCB: 20/11/2010) até a data da efetiva implantação 

em sede de tutela antecipada, tendo em vista que desta data em diante o 

benefício tem sido pago, observando-se eventual prescrição quinquenal. 

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (...) .Tapurah/MT, 27 de setembro de 2016.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55815 Nr: 13-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirineu Carlos Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº. 13-90.2017.811.0108

Código nº. 55815

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que faltam documentos necessários para 

cumprimento da missiva precatória, quais sejam, cópia da petição inicial e 

da decisão.

Desta forma, OFICIE-SE o juízo deprecante informando a distribuição da 

precatória, bem como para que envie documentos necessários para o seu 

devido cumprimento.

Ainda, intime-se o exequente para promover o recolhimento das custas e 

taxas necessárias, no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de devolução 

da missiva sem cumprimento.

Cumpra-se.

As providências.

Tapurah/MT, 19 de janeiro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42515 Nr: 1479-61.2013.811.0108

 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: JANDIRA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Srª. JANDIRA 

CANDIDA DA SILVA, na base na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

(DIB em 12/04/2013) e data de início de pagamento na data desta sentença 

(DIP 06/09/2015).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça EFEITOS DA 

TUTELA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício (CNGC), sob pena 

de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 100,00 (cem reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

(...).Tapurah/MT, 06 de setembro de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48993 Nr: 1056-33.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo da Silva Crispim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:OAB/MT 12584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar o restabelecimento do benefício de auxílio doença NB: 

553.839.428.6, desde a data da cessação indevida, ocorrida em DCB: 

10/11/2013, devendo ser calculado em sua RMI de contribuição.CONDENO 

ao pagamento das parcelas devidas desde a data de cessação indevida 

(DCB 10/11/2013), e data de início de pagamento na data desta sentença 
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(DIP: 26/09/2016).Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do auxílio doença que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade do autor, 

não tem condições de exercer atividade laborativa.Outrossim, ante a 

decisão supra, CONCEDO ao requerente ELIVALDO DA SILVA CRISPIM, a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINANDO a 

implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício (CNGC), sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a “existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 

do NCPC não pode ser levada ao extremo, sob pena do novel instituto da 

tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina”. (STJ 

– 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não 

conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

(....).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Tapurah/MT, 26 

de setembro de 2016.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26552 Nr: 1156-27.2011.811.0108

 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: Alair Ferreira de Lima

 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:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 

546.250.924.0) desde o dia posterior a cessação (DCB: 21/09/2011), bem 

como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta 

sentença (26/09/2016).CONDENO o INSS, ao pagamento das parcelas 

devidas desde a data de cessação indevida (DCB 21/09/2011), e data de 

início de pagamento na data desta sentença (DIP: 26/09/2016), 

observando-se eventual prescrição quinquenal. Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

auxílio doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da incapacidade do autor, não tem condições de exercer atividade 

laborativa.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente 

ALAIR FERREIRA DE LIMA, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício (CNGC), sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). .(...).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Tapurah/MT, 26 de setembro de 

2016.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 1855-76.2015.811.0108

 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: AJR, RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX JUNIOR RIBEIRO, Filiação: Zenira 

Fatima Ribeiro, data de nascimento: 05/01/2000, brasileiro(a), natural de 

Lucas do Rio Verde-MT e atualmente em local incerto e não sabido 

RENATO GUILHERME DE ARRUDA, Cpf: 48685321115, Rg: 755.494, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: DAR CONHECIMENTO AO PÚBLICO, ACERCA DA DECISÃO 

ABAIXO, NOMEANDO NOVO CURADOR, PARA QUE EVENTUAIS 

INTERESSADOS SE MANIFESTEM.

Despacho/Decisão: Processo nº. 1855-76.2015.811.0108Código 

nº.50607Vara ÚnicaNão sei como Vistos etc.À vista do desligamento da 

senhora Jéssica Daiana da Cunha Lima, como coordenadora do abrigo 

“Casa Lar”, entendendo por bem a sua substituição como curadora do 

menor Alex Júnior Ribeiro, nomeando como novo curador o senhor Renato 

Guilherme de Arruda, atual coordenador do abrigo “Casa Lar”, pois 

entendo ser quem melhor possa atender aos interesses do curatelado 

(art. 775, §1º do CPC), em virtude de estar diretamente ligado ao 

abrigo.Inscreva-se a presente à margem do registro civil do interditado e 

publique na imprensa oficial (art. 775, §3° do CPC).Retifique-se a capa dos 

autos, retirando o nome da antiga curadora do menor e constando o nome 

do novo ocupante do encargo nomeado neste ato.Certifique-se quanto ao 

cumprimento da transferência de valores para a conta poupança do 

menor, conforme determinado na decisão de fl. 160 e verso.Ao 

compromisso. Intime-se.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Tapurah, 01 de 

fevereiro de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza 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, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 10 de fevereiro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 55024 Nr: 2159-41.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, SdS, EBDS, LB, VFB, KLSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 

5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11229-B

 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$ 154,40(cento e 

cinquenta e quatro reais e quarenta 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 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.: 43246 Nr: 2209-72.2013.811.0108

 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: GENIVAL REGINALDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação ofertado pelo 

INSS é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26552 Nr: 1156-27.2011.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Ferreira de Lima

 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:

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação ofertado pelo 

INSS é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42515 Nr: 1479-61.2013.811.0108

 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: JANDIRA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação interposto pelo 

INSS é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20506 Nr: 1560-20.2007.811.0108

 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: Rosa Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 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 

sócio-econômico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48167 Nr: 676-10.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel do Amaral Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035-A, Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, Mauricio 

Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 56470 Nr: 324-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELENO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:OAB/MT 12584, ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto e, por ora, ainda presentes os motivos determinantes da 

segregação corporal, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO 

o pedido de Liberdade Provisória do custodiado Heleno Alves dos Santos.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Observe-se o §2º, do artigo 705, do CNGC/MT.

Às providências.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 127-98.2017.811.0085

 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: SONIA MARIA FERNANDES DA CRUZ

 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. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 15, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50. Almeja a requerente a 

concessão de tutela antecipada de seu pedido para ser agraciada com o 

recebimento de aposentadoria por invalidez a que julga fazer direito logo 

no início da demanda. No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei 

nos autos os elementos necessários à sua concessão, posto que ausente 

a demonstração de elementos probatórios nos autos para convencer o 

julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60359 Nr: 113-17.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que a presente execução tem a finalidade de 

receber os honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52346 Nr: 1020-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, remetam-se os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, independentemente de juízo de 

admissibilidade, grafando as homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 463-39.2016.811.0085

 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: ROSIMARI WOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 

20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comprovada a hipossuficiência financeira, ainda que transitória, acolho o 

aditamento a inicial e defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente. 

Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

NCPC. No caso em testilha, este juízo não está convencido da 

probabilidade do direito, mormente pela ausência de prova documental 

suficiente para comprovar a verossimilhança da alegação deduzida na 

exordial, principalmente porque a própria requerente confessou a 

inadimplência com a parte requerida ante o não pagamento dos três 

contratos de empréstimos consignados. Registra-se, outrossim, que o 

depósito realizado pela requerente a título de consignação em pagamento, 

de forma incidental, não é hábil para, deliberadamente, deferir o pedido 

para retirar a constrição nominal. Ademais, no que tange à irreversibilidade 

da medida, nada impede que esta seja modificada quando da 

integralização da relação jurídica processual. Isto posto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designe-se audiência de conciliação 

ou de mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60383 Nr: 120-09.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Expeça-se mandado executório, devendo o executado ser citado para 

efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver 

(art. 523, do NCPC).

2 – Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, § 1º, do NCPC).

3 – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC).

4 – Intime-se, também, o executado, de que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 5 – Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá arrestar 

quantos bens bastarem para garantir a execução, agindo na forma do art. 

830 do CPC.

6 – Defiro o processamento gratuito da presente ação.

7 – Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 8 – Cientifique-se o Ministério Público Estadual.

9 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59328 Nr: 1038-47.2016.811.0085

 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: TFR, MDGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA ajuizada por Tadeu Fonseca em face de Maria das Graças 

da Costa, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

a interditanda é portadora de grave deficiência mental, esquizofrenia 

paranoide (F20), psicose orgânica não especificada (F29) e transtorno de 

adaptação (F43.2) e não possui o necessário discernimento para a prática 

dos atos da vida civil, estando incapaz de reger sua pessoa e seus bens. 

Com a inicial vieram os documentos de f.10-22. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Inicialmente, insta consignar que os efeitos da tutela não podem ser 

antecipados se ausentes algum dos requisitos previstos no Código de 

Processo Civil, quais sejam, a existência da prova inequívoca e da 

verossimilhança das alegações, fundado no receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação ou no abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu, bem como a reversibilidade dos efeitos do 

provimento. Nesse sentido diz a jurisprudência sobre o tema: “INTERDIÇÃO 

– INCAPACIDADE DO INTERDITANDO COMPROVADA – Doença 

neurológica progressiva e de cura desconhecida. Possibilidade de lesão 

grave e de difícil reparação. Antecipação de tutela. Deferimento. 

Nomeação de curador provisório. Diante da comprovação da incapacidade 

do interditando, eis que padece de doença neurológica progressiva e de 

cura desconhecida, sócio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 1061-27.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRIA JUNGLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, 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 pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50789 Nr: 710-59.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA SANTOS RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, 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 pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58813 Nr: 831-48.2016.811.0085

 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: NAIR FRAMENTO NARZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada, formulado por NAIR 

FRAMENTO NARZETTI em face de BANCO ITAÚ BMG, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em síntese, que foi 

surpreendida em meados de maio do corrente ano com um boleto para 

pagamento no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com a seguinte 

informação “Prezado Cliente, em virtude da não ocorrência do desconto de 

sua parcela em sua folha de pagamento, encaminhamos este boleto para 

que o pagamento possa ser efetuado por V. Sra., evitando atrasos e 

transtornos desnecessários”. Revela, outrossim, que não contratou 

empréstimos com a parte requerida, principalmente porque não existe 

Banco Itaú na cidade de Terra Nova do Norte (MT). Narra, ainda, que 

recebeu duas correspondências oriundas do Serasa Experian e do Boa 

Vista SCPC, para regularizar o débito no valor de R$ 1.120,00 (um mil e 

cento e vinte reais) referente ao contrato nº 538609606

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55180 Nr: 281-87.2015.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Terra Nova do 

Norte - MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de mandado de segurança de cobrança de contribuição 

sindical com pedido liminar impetrado pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO – FESSP/MT contra o 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TERRA NOVA DO NORTE/MT e 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FESSPMEMT, todos qualificados, aduzindo, em síntese, 

que é credora do município em relação às contribuições sindicais de cada 

servidor estatutário e celetista, estaduais e municipais pertencente à 

categoria representada pela autora do ano de 2015. A petição inicial veio 

instruída com documentos. O pedido liminar foi indeferido em decisão (ref. 

57). O primeiro impetrado prestou informações (f.64-81). O MPE 

manifestou (f. 84-85). O segundo impetrado apresentou manifestação, 

pugnando pela incompetência do Juízo (f.86-87).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59528 Nr: 1130-25.2016.811.0085

 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: DORAIDES MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AS - BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 

20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Condenação por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada, 

formulado por DORAIDES MARIA DE ARAÚJO em face de BANRISUL S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em 

síntese, que o requerido fez empréstimo consignado, em nome da 

requerente, sem o seu consentimento e conhecimento. Relata que é 

pensionista pessoa simples e mantém sua vida financeira em dia, contudo, 

descobriu que está sendo descontado, mensalmente, do salário benefício 

da aposentadoria, os valores de R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao Contrato nº 1121265. Em sede liminar, 

postula pela suspensão dos descontos do seu benefício previdenciário. 

Com a inicial, juntou os documentos de f.18-25. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

concessão da medida antecipatória ou acautelatória demanda a presença 

dos pressupostos específicos do fumus boni iuris e o periculum in mora. O 

cerne da pretensão material deduzida na exordial é o empréstimo indevido 

realizado pelo requerido, sem o consentimento da requerente, deduzindo, 

mensalmente R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos) 

referente ao Contrato nº 1121265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51034 Nr: 969-54.2012.811.0085

 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: ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido de habilitação dos herdeiros da parte autora à fl. 256, 

intime-se a parte demandada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55172 Nr: 277-50.2015.811.0085

 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: TEREZA FRANCISCA TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA proposta por Tereza 

Francisca Terra em face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificadas 

nos autos, alegando que foi surpreendida com o desconto de parcelas em 

seu benefício com base em um financiamento inexistente, já que nunca 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99759/3/2017 Página 358 de 367



celebrou qualquer contrato com a ré. Requereu a declaração de 

inexistência de débito, reembolso das parcelas pagas e condenação da 

requerida em danos morais, pugnando pelo deferimento de antecipação 

dos efeitos da tutela para suspender o desconto das parcelas. Requereu, 

ainda, os benefícios da justiça. A análise do pedido liminar foi postergada 

pela decisão de f.27. A ré apresentou contestação às f.48-51, alegando 

em síntese que os descontos tiveram como base contrato firmado entre as 

partes, conforme contrato que faz juntar aos autos às f.52-59. Instada a 

manifestar-se, a parte requerente impugnou todos os termos da 

contestação, e alegou que a assinatura que consta no contrato juntado 

pela parte requerida não pertence a requerente, constituindo verdadeira 

fraude contratual (f.71-74).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54056 Nr: 968-98.2014.811.0085

 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: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria das Graças de 

Souza Damm, em face da sentença proferida às f.83-84, objetivando 

depurar o ato decisório de contradição, omissão e obscuridade ao 

argumento que necessitou de seu benefício previdenciário naquele 

período, visto que não podia trabalho porque se encontrava de atestado 

médico em razão das cirurgias indicadas e que ficou sem receber 

salários.

 Aduziu que não está incapacitada atualmente, mas naquele período 

estava e necessitava receber os benefícios previdenciários.

Formalizados os autos, conclusos para deliberação.

Decido.

Inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença de mérito, 

constituindo os embargos aclaratórios verdadeira apelação.

In casu, a sentença objurgada foi fundamentada nos consectários legais 

pátrios, de modo que a via não é adequada para averiguação dos fatos 

deduzidos na exordial.

Ao contrário do que alega a embargante, a sentença objurgada tratou 

exclusivamente da questão de fato, pois “a requerente foi submetida a 

perícia médica por perito do Juízo, o qual expôs que não se encontra 

incapacitada para suas atividades laborativas habituais, encontrando-se 

em bom estado de saúde, inclusive desenvolvendo normalmente suas 

atividades diárias domésticas. Sendo assim, a requerente não preenche 

os requisitos para a concessão do benefício”.

Isto posto, REJEITO os Embargos Declaratórios opostos por Maria das 

Graças de Souza Damm.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 1024-63.2016.811.0085

 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: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação Compensatória por Danos Morais c/c 

Antecipação de Tutela de Urgência proposta por LEANDRO FERREIRA DA 

SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos, 

objetivando, liminarmente, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito e, no mérito, a compensação pelos danos morais. 

Aduz a parte requerente, em síntese, que ao tentar realizar uma compra 

no comércio local, por meio de crediário, foi informado que seu nome 

estava com restrição perante os órgãos de proteção ao crédito referente 

a débito perante o requerido, no valor de R$ 15.983,19 (quinze mil 

novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), conforme extrato 

de consulta em anexo. Revela, outrossim, que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como, jamais esteve na cidade de São Paulo, 

local onde se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59803 Nr: 1263-67.2016.811.0085

 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: WMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Jacometti de Oliveira 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação revisional de alimentos movida por Weverson Manin 

Morais em face de Isabela Luisa Rodrigues de Morais, representada por 

Marcia Aparecida Rodrigues, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que recebe mensalmente de salário o 

valor líquido de R$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos), e que o valor da pensão alimentícia outrora fixado 

tornou-se excessivamente oneroso, posto que possui mais dois filhos e 

família para sustentar. Ao final, propõe a redução da pensão alimentícia 

para o equivalente a 15% do salário mínimo, por entender ser medida de 

justiça. Pede que seja deferida liminarmente a redução do valor da pensão, 

informando não ter interesse na designação de audiência de conciliação.

É o sucinto relatório. Decido.

Em que pese as alegações da parte autora, INDEFIRO a antecipação de 

tutela, tendo em vista que a redução dos alimentos conforme solicitado 

pode causar dano de difícil reparação para a parte requerida, afinal, a 

requerida no caso em tela é filha do autor e possui apenas 04 anos de 

idade.

Considerando que o Conciliador Judicial pode e deve auxiliar o magistrado 

na pauta de oralidade da Vara e do Juizado Especial, consoante o 

Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Capítulo 06, seção 18 da CNGC, 

DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta 

da Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá a requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60523 Nr: 191-11.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO LUIZ PORTELA, NELCY MORAES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhe-se cópia da petição de fls. 26/27 à Comarca de origem para 

eventuais deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 851-10.2014.811.0085

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

ANDERSON ROSA DOS SANTOS, OLIVIO PAVAN, REINA E CIA LTDA, 

SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645

 Isto posto, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL nos termos em que foi proposta. Citem-se os 

requeridos para, no prazo de 15 dias, contestarem o pedido, advertindo-a 

que não sendo contestada presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

na inicial.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53863 Nr: 835-56.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, MAC 

-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, AYRTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813/O MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.055, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ 

MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 

18.267

 Vistos. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS em desfavor de MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO e MAC 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Narra a exordial que, para apurar 

suposta irregularidade na execução da obra destinada a reforma da 

Escola Estadual 12 de Abril, a qual foi objeto de convênio assinado entre o 

Município de Terra Nova do Norte/MT e o Estado de Mato Grosso, foi 

instaurado o Inquérito Civil nº 030/2012. Segundo apurado pelo Ministério 

Público Estadual, após oitiva do Sr. Milton José Dalmolin e das Senhoras 

Maristela Garcia Pereira e Maria Aparecida Ferreira Buss, as obras 

delongaram-se bem mais do que era esperado, causavam risco aos 

alunos, sendo que ao final, após ser tida como concluída, foram 

constatadas irregularidades. Elucida o Parquet, que foi firmado Termo de 

Compromisso e Ajustamento de Conduta junto a SEDUC, a fim de prorrogar 

o termo de vencimento do convênio, bem como que, em razão da 

inexecução parcial da obra objeto do convênio, houve a instauração de 

tomada de contas especial em desfavor do Município de Terra Nova do 

Norte, onde constatou-se algumas irregularidades, consoante documento 

juntado às fls. 593/606. Diante disso, o Ministério Público entende que as 

condutas apontadas em sua inicial estão previstas no artigo 9º, incisos I e 

XI; artigo 10, incisos I, XI e XII e artigo 11, caput, incisos I e II, todos da lei 

8.429/92, motivo pelo qual requer a indisponibilidade de bens dos 

requeridos, tendo em vista os fortes indícios de que o erário municipal foi 

lesado, de modo que sua reparação deve ser garantida e ao final, o 

recebimento da inicial e a condenação dos réus nas sanções previstas no 

art. 12 da Lei 8.429/92. Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/702. 

O despacho de fl. 703 determinou a notificação da parte requerida, 

postergando a analise do pedido liminar e o recebimento da inicial. 

Devidamente notificados à fl. 709, os requeridos apresentaram defesa 

preliminar às fls. 705/706 e 714/726.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58076 Nr: 405-36.2016.811.0085

 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: DRC, VDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICA para os devidos fins, nos termos da Sessão 12, item 1.12.04 e 

seguintes da CNGC/TJMT e § 3º, artigo 4º do Provimento 009/2007-CGJ, 

que nos autos número 405-36.2016.811.0085, código 58076, foram 

arbitrados honorários advocatícios no valor de 06(seis) URH, em favor da 

Digna Advogada Dra. Vanessa Roberta Toniazzo – inscrita na OAB/SP 

sob o número 341.115, sendo o valor arbitrado de acordo com a tabela de 

honorários vigentes da OAB, bem como em razão dos atos praticados 

pela Ilustre advogada que cumpriu integralmente seu Múnus Público no 

feito acima mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55224 Nr: 306-03.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO BIODIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GOINÉDIS - OAB:16.691-A OAB/MT

 I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Embargos à Execução formulado por 

Beira Rio Biodiesel Ltda, representada por seu sócio administrador, Sr. 

Valter Paulo de Oliveira Vicente, em face do Banco do Brasil S.A., todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte embargante, em síntese, 

que firmou contrato de financiamento com a instituição financeira 

embargada e que, durante a primeira fase do contrato, procedeu com 

vários pagamentos que totalizaram o valor de R$ 260 mil reais e que tal 

valor não foi considerado, visto que o valor do contrato original que era de 

R$ 690 mil reais passou a ser o mesmo no contrato aditivo. Revela, ainda, 

que os encargos contratuais impostos pelo banco configuram anatocismo, 

com cobrança de juros sobre juros, tornando a obrigação impagável. 

Requereu, ao final, o recebimento dos embargos à execução no efeito 

suspensivo, bem como pela sua procedência. Regularmente citado, o 

banco requerido apresentou impugnação aos embargos e requereu a 

improcedência (f.21-27). Em simples petição, os embargantes postularam 

pela exclusão nominal do cadastro de proteção ao crédito ao argumento 

de que a execução está satisfatoriamente garantida por hipoteca 

(f.29-33). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51500 Nr: 184-58.2013.811.0085

 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): BEIRA RIO BIODIESEL LTDA., VALTER PAULO 

DE OLIVEIRA VICENTE, MARIA CECILIA DE OLIVEIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GOINÉDIS - OAB:16.691-A OAB/MT, MARILSON MENDES - 

OAB:16.108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Vistos.

Quanto ao pedido de citação por edital formulado na petição de f.85, 

indefiro-o, haja vista que as partes executadas se deram por citadas, 

consoante petição de f.77, nos termos do §1º do artigo 239 do CPC.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 87-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o requerimento de restrição de eventual veículo encontrado 

em nome da parte executada, indefiro-o, vez que o único veículo 
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encontrado já possui restrições, conforme busca que segue em anexo.

Sendo assim, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60398 Nr: 128-83.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo Civil, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Dessa forma, em que pese ter sido anexado à inicial extrato de conta 

corrente, considerando que se faz necessário também comprovar o liame 

jurídico havido entre as partes, através do contrato de abertura de crédito, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50999 Nr: 931-42.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEIDIANE DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Requisite-se o pagamento da obrigação de pequeno valor, por intermédio 

da 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.

Intime-se a parte exequente para indicar a conta e agência de banco 

oficial nos termos da lei.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57934 Nr: 338-71.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO CRUZ, MARCIO EDUARDO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA IVETE PINOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificada a tempestividade dos embargos à fl. 56-v, recebo os embargos 

apresentados.

Considerando que a parte embargada apresentou impugnação aos 

embargos às fls. 58/67, intime-se a embargante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vicio sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC.

 Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, conclusos para sentença ou designação 

de audiência de instrução, nos termos do art. 920, II, do NCPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 20110 Nr: 34-63.2002.811.0085

 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: ILDO ANTONIO BORELLA, ILIANE BIANCHESSI 

BORELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA DENISE 

ZANTEDESCHI GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 295/299).

Proceda-se o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos conforme requerido às 

fls. 295/299, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55425 Nr: 423-91.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI ADILHO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 Vistos.

Designo nova data para a audiência, sendo o dia 19/04/2017, às 17:10.

 Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 514-94.2009.811.0085

 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: ILDO ANTONIO BORELLA, ILIANE BIANCHESSI 

BORELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA DENISE 

ZANTEDESCHI GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Vistos.

Ante a apresentação do laudo pericial às fls. 334/341, intime-se a parte 

requerida para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56761 Nr: 1140-06.2015.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI SILVA DA CUNHA, JAQUELINE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS FLORES, IVANI GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Vistos.

Designo nova data para a audiência, sendo o dia 20/04/2017, às 16:40, 

face a ausência de data anterior na pauta.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57639 Nr: 218-28.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN GELDES CHROSTOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CHROSTOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:OAB/MT Nº19407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI, para 

devolução dos autos nº 218-28.2016.811.0085, Protocolo 57639, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Pauo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 473-30.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Szablewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Jorge Szablewski, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Alega a parte excipiente, em síntese, que a execução é nula porque o 

título é inexigível, ilíquido, bem como que não há memória discriminada e 

atualizada do cálculo.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Decido.

Improcedente a exceção de pré-executividade.

Compulsando minudentemente os autos, verifica-se que, aparentemente, o 

Banco excipiente não se atentou corretamente ao conteúdo do processo.

O cumprimento de sentença seguiu os parâmetros processuais legais, 

haja vista que houve o trânsito em julgado do acórdão em 13.03.2012 

(f.134) e o pedido de cumprimento de sentença veio instruído com a 

memória de cálculo, consoante se observa às f.142, sendo o título, 

portanto, líquido e exigível.

Com efeito, não há qualquer nulidade a ser declarada nos presentes 

autos, sendo o incidente de pré-executividade meramente protelatório.

Em face do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

oposta pelo Banco Bradesco Financiamento S.A., em face de Jorge 

Szablewski e delibero pelo prosseguimento regular do feito.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54653 Nr: 1106-89.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Autos n. 1106-89.2014.811.0077

Vistos.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet 

denunciou Kelvis Adriano Saucedo Sundadozo, como incursos no art. 33, 

caput, da L 11.343/06.

Conforme narra a exordial, dia 01 de novembro de 2014, por voltsa das 

21h30min, na residência particular localizada na Rua Ipê, s/nº, Bairro 

Jardim Aeroporto, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade o 

denunciado consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha 

em deposito com a finalidade de mercancia, droga capaz de causar 

dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal.

Na data e local em comento, os investigadores da Policia Civil, após 

denuncia de violência domestica familiar, em desfavor do indiciado, foram 

juntamente com a esposa daquele (vítima) com o intuito de garantir a 

integridade desta, retirando os seus pertences, encontraram 

aproximadamente 140g (cento e quarenta gramas) de pasta base de 

cocaína, e aproximadamente 40g (quarenta gramas) de maconhas 

pertencentes ao acusado, cuja finalidade era de mercancia ilícita.

A denúncia foi recebida (fls. 107), o acusado foi citado e respondeu à 

acusação, mas nenhuma causa de absolvição sumária foi observada e 

audiência de instrução e foi designada.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas.

Com o fim da instrução, nas alegações finais o Ministério Público pugnou 

pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requer a desclassificação do crime para o art. 28, 

da Lei 11.343/06.

 Os autos vieram conclusos, vamos à análise das provas produzidas.

.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. BREVES COMENTÁRIOS A REISTO DA DIFERENÇA ENTRE USO E 

TRÁFICO DE DROGAS.

A lei nº 11.343/2006 estabeleceu uma série de critérios para definir se a 

droga destina-se ou não ao consumo pessoal. São eles: natureza e 

quantidade da substância apreendida (objeto material do delito), local e 

condições em que se desenvolveu a ação (o desvalor da ação), 

circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os 

antecedentes do agente (agente do fato).

 Em outras palavras, mister se faz saber todas as circunstâncias do caso 

concreto, pois a quantidade da droga, por si só, não constitui, em regra, 

critério determinante, salvo exceções (enormes quantidades de 

entorpecentes). Daí a necessidade de se valorar não somente um critério 

(o quantitativo), senão todos os fixados na Lei.

 Discorrendo de maneira clara e objetiva sobre os sistemas legais Luiz 

Flávio Gomes ensina:

 [...]

Há dois sistemas legais para se decidir sobre se o agente (que está 

envolvido com a posse ou porte de droga) é usuário ou traficante: (a) 

sistema da quantificação legal (fixa-se, nesse caso, um quantum diário 

para o consumo pessoal; até esse limite legal não há que se falar em 

tráfico); (b) sistema do reconhecimento judicial ou policial (cabe ao juiz ou 

à autoridade policial analisar cada caso concreto e decidir sobre o correto 

enquadramento típico). A última palavra é a judicial, de qualquer modo, é 

certo que a autoridade policial (quando o fato chega ao seu conhecimento) 

deve fazer a distinção entre o usuário e o traficante.

O ordenamento jurídico pátrio adotou o segundo critério (sistema do 

reconhecimento judicial ou policial). Destarte, compete ao juiz ou a 

autoridade policial reconhecer, com fundamento nos critérios legais 
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objetivos, se a droga encontrada destina-se ao consumo pessoal ou ao 

tráfico. Todavia, o julgamento do magistrado não pode constituir-se em 

apreciação meramente subjetiva, pois terá como parâmetro os critérios 

legais para valorar se o fato configura tráfico ou consumo pessoal de 

drogas. Logo, note-se que o critério de avaliação é objetivo e não 

subjetivo.

 2.2. MATERIALIDADE.

A materialidade delitiva do crime descrito na exordial está comprovada 

pelo boletim de ocorrência da Polícia Civil; laudo preliminar – atestando 

preliminarmente que se trata de cocaína e maconha (fls. 46/47); relatório 

de investigação com as conclusões dos investigadores de polícia; Laudo 

Definitivo – contraprova de que se trata de cocaína; bem como pelos 

depoimentos das testemunhas em fase judicial.

2.3. AUTORIA.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa de Kelvis Adriano Saucedo 

Sundadozo.

Muito embora a defesa do acusado alega ser ele tão comente usuário, em 

seu depoimento, sua inquirição vai de encontro com o conjunto probatório 

coligido nos autos.

Do bojo processual se extrai que o acusado guardava em sua residência 

a quantia de 140g (cebo e quarenta gramas) de pasta base de cocaína, e 

aproximadamente 40g (quarenta gramas) de maconhas. Conforme se 

apurou durante a fase instrutória o denunciado utilizava sua residência 

para traficar drogas.

Neste ponto, chamo a atenção para o depoimento do policial civil 

Valmesson da Silva Ribeiro, um dos investigadores de polícia que 

participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do 

acusado. O depoimento do investigador é coeso corrobora com a exordial 

acusatória, vejamos os principais trechos:

Promotor: Boa tarde Sr. Valmesson (leitura da inicial). O que o Sr. recorda 

desses fatos?

Valmesson: da apreensão em si, dos objetos quanto da droga, do 

entorpecente aí da residência dele eu não participei. Participei depois que 

tomei conhecimento do fato, junto com mais um investigador, Ednan 

Soares, demãos inicio da investigação na cidade quando foi localizado na 

casa de uma senhora de alcunha pintadinha, foi dado voz de prisão e 

encaminhado para a delegacia.

Promotor: O senhor não participou da apreensão da casa dele?

Valmesson: Dr. Na casa dele, salvo engano foi Ednan e o Valvenargs.

Promotor: O sr. ficou sabendo da quantidade que foi localizada?

Valmesson: Foi uma pequena quantidade de entorpecente né que não me 

recorda da quantidade certa.

Promotor: Ele não foi pego lá na casa?!

Valmesson: Não por que quem fez a prisão dele foi eu na casa da 

“pintadinha”.

Promotor: Consta aqui que ele teria brigado com a companheira e aí que os 

policiais, foram para auxiliar ela sair da casa e então localizaram a droga.

Valmesson: Certo.

Promotor: É isso?

Valmesson: Sim

Promotor: aí depois o senhor prendeu ele?

Valmesson: Sim.

Promotor: Ele chegou confirmar para o senhor da propriedade dessa 

droga?

Valmesson: Dr., eu não participei das oitivas dele, a gente só fez a 

apreensão e encaminhei para a delegacia.

Promotor: O sr. já participou de outras diligencias deste mesmo suspeito?

Valmesson: Já!

Promotor: Sobre qual crime?

Valmesson: Já prendi ele em outras ocasiões, com drogas já. Alguma já.

 Muito embora o investigador Valmesson não soubesse afirmar com 

precisão qual foi a quantidade e se o mesmo acusado vendia 

entorpecente, fica claro no depoimento que o acusado já tinha certa 

“fama” de vender entorpecentes, “fama” que foi confirmada pela Polícia 

Judiciária Civil ao encontrar em posse e guardada na residência do 

acusado 140 g de cocaína.

No mesmo sentido segue a confissão durante o interrogatório de que a 

droga pertencia a ele mesmo:

Juiz: É verdade que essa droga estava no interior da sua residência e 

pertencia ao senhor?

Kelvis: Sim, senhor!

Alega a defesa do indiciado que não há nos autos provas suficientes da 

traficância, devendo, pois, sua conduta ser desclassificada parauso de 

substancias entiorpecentes, previsto no artigo 25 da Lei 11.343/2006. No 

entanto, tal classificação não é devida. Para que ocorra essa 

desclassificação é necessário que haja a demonstração do elemento 

subjetivo do tipo diverso do dolo que compõe o tipo penal presente nio 

artigo 28 da Lei, qual seja, a intenção de ter consigo a droga para 

consumo próprio, pois é este justamente o elemnto que diferencia tal tipo 

penal daquele previsto no artigo 33 da mesma Lei.

No caso em questão, não ficou demosntrado que a aconduta do réu deva 

ser desclassificada para que a de consumo próprio.

A Lei em comento traz no §2º do artigo 28 os parâmetros a serem 

obeservados pelo julgador para aferir se a droga realmente era destinada 

a uso pessoal, in verbis:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Cumpre-nos observar, que o fato de uma pessoa ser dependente, não 

significa, por si só, que ela não pratique também tráfico, neste sentido:

 "O fato de ser o réu viciado em drogas não impede que seja ele traficante, 

nem lhe reduz a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta". 

(3ª Câm. Crim. do extinto TAPR - Rel. Sônia Regina de Castro - Acórdão: 

9755.)

 (...)

"Para caracterizar o crime de tráfico de drogas não é necessária a efetiva 

prática de atos de mercancia, bastando que o agente traga consigo a 

substância entorpecente, cuja destinação comercial se pode aferir pela 

quantidade e forma de acondicionamento. A simples alegação de que o 

réu possuía a droga para seu exclusivo uso, por si só, não constitui 

motivo para a descaracterização do tráfico porque nada impede que o 

usuário, ou dependente, seja também traficante" . (Tribunal de Justiça do 

Paraná - 3ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 419512-2 - Rel. Rogério 

Coelho - julg. em 13.12.2007) “

Nas lições de GRECO FILHO “ o traficante pode também ser viciado e, 

concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a 

disseminação do vicio; por outro lado, o viciado também pode ser 

instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem 

comercialmente.(...)”

 Em ambas hipótese acima referida prevalecerá o deito mais grave, 

ficando absorvido o delito do artigo agora comentado (artigo 28). Tanto no 

caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio, vem a 

desviar essa destinação, fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é 

a saúde publica em sua forma substancialmente mais grave, não podendo 

o que dissemina o vicio beneficiar-se, arguindo sua condição de usuário 

de droga

Importante salientar que pela natureza da droga (pasta base de cocaína), 

bem como pela quantidade (140 g), não podemos cogitar que o acusado 

era usuário vez que é uma quantia grande para quem apenas usa drogas 

ilícitas, ainda mais por se tratar de cocaína. Ainda mais diante das 

investigações trazidas aos autos em que os policiais ouviram usuários 

afirmando que já compraram drogas do denunciado [art. 28, §2º, L 

11.343/06]. Corroboram as circunstâncias de que o acusado era envolvido 

com atividades de tráfico de drogas ilícitas, o acusado já ter sido 

condenado por tráfico anteriormente.

Por fim, realizada a audiência de instrução e julgamento, ouvido o policial 

civil Valmesson o mesmo ratificou os termos prestados em sede policial, 

confirmando que efetuou a prisão em flagrante do réu Kelvis logo após ter 

sido apreendida a droga constante do auto de apreensão e laudo fls.11 no 

interior da residência do réu.

Em seu interrogatório o réu se contradiz ao afirmar que a droga teria sido 

adquirida para seu próprio consumo, mas quando indagado acerca do teor 

das conversas de mensagens com seu amigo Renan, o mesmo afirma que 

diante da negociação “TALVEZ VENDESSE’”.

Desta forma conclui-se que a grande quantidade de droga apreendida no 

interior da residência da réu não era tão somente para seu consumo, mas 

sim para ser comercializada para outros usuários de drogas desta 

Comarca.

2.4. DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 

33, DA LEI 11.343/06.

 Fica demonstrado no bojo processual que o acusado é reincidente. 

Sabendo que a causa de diminuição possui requisito objetivo de 

primariedade do apenado, ou seja, não ser este reincidente. Deixo de 
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aplicar a causa de diminuição de pena, popularmente denominada “tráfico 

privilegiado”.

3. DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal o que faço para 

CONDENAR o acusado KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO pelo 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

4. DOSIMETRIA:

1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS:

Com relação à culpabilidade, observo que não existe nada a ser levado em 

desfavor do acusado.

Quanto aos antecedentes, na Folha de Antecedentes Criminais constam 

anotações de sentenças transitadas em julgado – sendo que será levado 

em consideração na segunda fase.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados 

elementos para que possam ser melhor aferidos, não constatando prova 

pericial, nem informações colhidas perante o local de residência do réu 

que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou 

personalidade voltada para o crime.

 Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas”. Neste sentido, não há nada que possa ser considerado.

Em relação às circunstâncias, observo que não há nada a ser tomado em 

desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, 

nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal.

Com a relação à quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo 

que estamos diante de uma quantidade não suficiente para exasperação 

da pena.

Diante dos motivos expostos fixo a pena-base privativa de liberdade em 5 

(cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com 

valor de cada dia multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do 

fato.

 2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:

Exaspero a pena em 1/5 em razão da reincidência, elevando a pena para 

06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, com 

valor de cada dia multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do 

fato.

 3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Mantenho a pena definitiva, não será alterada, fixando a em 06 (seis) anos 

de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, com valor de cada dia 

multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

 5. DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA:

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, §2º, do Código de 

Processo Penal, vez que o regime inicial não será alterado, apesar do 

período de prisão preventiva do sentenciado.

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, 

nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, pois o acusado é 

reincidente.

 6. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O ACUSADO:

Deixo de substituir a pena, pois o acusado é reincidente (não 

preenchendo os requisitos objetivo do art. 44, do CP).

7. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Diante da pena aplicada, por entender que nesta condenação estão 

presentes motivos de periculosidade da liberdade, elencados no art. 312 

(CPP), com a possibilidade dos acusados voltarem a delinquir diante da 

natureza do crime, bem como do modus operandi, e caráter de 

habitualidade inerente ao crime de tráfico de drogas (sendo o acusado 

reincidente).

 Entendo desta maneira que diante da pena aplicada, bem como do 

acusado ter respondido todo o processo preso preventivamente, não se 

justifica a soltura dos mesmos.

Em razão disto, repito, não concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA DECISÃO, 

tomem-se as seguintes providências:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de multa, em 

conformidade com o disposto no art. 50 do CP e art.686 do CPP;

c) em consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da 

Constituição da República, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida indicação;

d) oficie-se ao órgão estadual de dados fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação aos réus;

 e) publique-se, nos termos do art. 387, inciso VI, do CPP, o resumo 

(dispositivo) em diário oficial.

 f) feitas as anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

g) após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se mandado de 

prisão e guia de cumprimento de pena definitiva em desfavor dos dois 

acusados.

Registre-se. Intime-se, pessoalmente, o sentenciado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54653 Nr: 1106-89.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Diante da nomeação da Exma. Sra. Defensora Pública para esta Comarca, 

desconstituo o Nobre causídico nomeado como Advogado Dativo e 

determino vistas dos autos à Defensoria Pública para prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1275-47.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanderley Lopes Conceição - 

OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Considerando o que foi consignado no v. acórdão de fls. 384/388, 

INTIME-SE a ré Andreia Luíza Dias de Castro, por meio de seus advogados 

e via DJE, a fim de que apresente as contrarrazões ao recurso de 

ambargos de declaração oposto às fls. 271/272, no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 1.023, §2º, do NCPC).

Com o decurso do prazo ora concedido, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

Cumpra-se, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59106 Nr: 49737-93.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana Francisco da Silva, Deize Coelho de Barros, 

Eunice Fernandes de Brito, Genuína Silva da Cruz, José Ferreira de 

Souza, Maria Cicera Batista da Cruz, Urbano Fernandes Leite, Margarid 

Toledo Ramos, Maria Iracy da Silva Leite, Terezinha Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vista á parte autora sobre contestação e documentos, no prazo legal.

Intimem-se o perito nomeado ás fls. 135v.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 009/2017-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, 
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Meritíssimo Juiz de Substituto e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais... 

CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi 

admitido e disciplinado pela Lei Federal n.º 11.419, de 19 de dezembro de 

2006; CONSIDERANDO que, a Resolução n.º 185, de 18 de dezembro de 

2013, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE como o sistema informatizado 

de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder 

Judiciário; CONSIDERANDO que, o Processo Judicial Eletrônico-PJE, 

sistema de tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a 

coordenação do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, com a elaboração de 

diversos tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em 

todos os procedimentos judiciais; CONSIDERANDO a homologação do 

Plano de Expansão do Processo Judicial Eletrônico – PJE, junto ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Vera; CONSIDERANDO a convocação de 

todos os Servidores, assessores e magistrados do Juizado Especial da 

Comarca de Vera, na Escola dos Servidores do TJMT, receber o 

treinamento para o correto manejamento das ferramentas disponíveis no 

PJE; CONSIDERANDO que a partir das 12h00 do dia 27.03.2017 será 

implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, no Juizado 

Especial Cível da Comarca de Vera, por meio da migração dos processos 

atualmente em tramitação no sistema Projudi, a utilização do PJE para 

distribuição de novas ações será obrigatória a partir desta data; 

CONSIDERANDO que a fim de garantir o sucesso da migração dos dados, 

bem como o objetivo de assegurar a adequada comunicação dos atos 

processuais pelo sistema PJE, os advogados deverão regularizar seus 

cadastros junto ao Projudi até a data de 17.03.2017, bem como promover 

seu cadastramento no PJE até a data de 24.03.2017, e que a falta de 

regularização dos dados junto ao PROJUDI, bem como a ausência do 

adequado cadastramento no PJE, até as datas estabelecidas neste item, 

implicará na impossibilidade de comunicação dos atos processuais a partir 

da implantação do novo sistema, até que a(s) pendência(a) seja(m) 

definitivamente sanada(s); RESOLVE: Art. 1º - SUSPENDER, os prazos 

processuais, intimações e citações no âmbito do Juizado especial Cível da 

Comarca de Vera no período de 24 a 31.03.2017, (salvo com relação as 

audiências de Conciliação do Juizado Especial), os quais retornarão o seu 

curso, no próximo dia útil. Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo 

cópia à Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça 

deste Estado e à Ordem dos Advogados do Brasil. Vera-MT, 07 de março 

de 2017.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz Substituto /Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112575 Nr: 1462-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO NATALINO DANIELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO BRAZ MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), para 

cumprimento do mandado de citação, devendo ser depositado na conta 

corrente nº 32.397-7, agência Nº 4814-3, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Fórum Vera - Escrivania , cujo código identificador é o código dos 

presentes autos ou a numeração única dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112573 Nr: 1461-53.2016.811.0102

 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: OSVALDO NATALINO DANIELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), para 

cumprimento do mandado de citação, devendo ser depositado na conta 

corrente nº 32.397-7, agência Nº 4814-3, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Fórum Vera - Escrivania , cujo código identificador é o código dos 

presentes autos ou a numeração única dos mesmos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110100 Nr: 558-18.2016.811.0102

 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: EMILIO PAULINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, visto que, o 

Autor é beneficiário da Justiça gratuita.Intimem-se. Expeça-se alvará 

observando os dados informados na audiência de conciliação.Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71581 Nr: 685-29.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Intimação do Advogado do Acusado, acerca da designação da audiência 

para o dia 20/02/2017 às 15:20 horas, à ser realizada na Comarca de 

Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113491 Nr: 150-90.2017.811.0102

 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: MONIA JAQUELINE NOGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, considerando as alegações trazidas pela requerente, bem 

como os documentos carreados aos autos, concluo que, ao menos por 

ora, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de 

urgência, qual seja, a verossimilhança, sendo, pois seu indeferimento 

medida imperiosa. Sendo assim, sem mais delongas, indefiro, por ora, o 

pedido antecipatório.Cite-se e intime-se o requerido, para querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.Intime-se a autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112575 Nr: 1462-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO NATALINO DANIELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO BRAZ MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Indefiro a tutela cautelar de arresto por entender que a alegação unilateral 

de que o requerido está fechando algumas de suas empresas não é 

suficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo Art. 300 do CPC.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, na hipótese 

de integral pagamento no prazo legal os honorários serão reduzidos a 

metade (Art. 827 §1° NCPC).

Ressalto que na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo 

legal, determino que o oficial de justiça desse juízo proceda à penhora de 

tantos bens quantos sejam necessários para garantir a execução (Art. 

829 §1° NCPC) devendo inclusive diligenciar no cartório de imóveis dessa 

comarca.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

Executado, se casado for, salvo se casados sobre o regime de 

separação absoluta de bens (Art. 842 NCPC).

O executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 915 do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112573 Nr: 1461-53.2016.811.0102

 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: OSVALDO NATALINO DANIELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Indefiro a tutela cautelar de arresto por entender que a alegação unilateral 

de que o requerido está fechando algumas de suas empresas não é 

suficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo Art. 300 do CPC.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, na hipótese 

de integral pagamento no prazo legal os honorários serão reduzidos a 

metade (Art. 827 §1° NCPC).

Ressalto que na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo 

legal, determino que o oficial de justiça desse juízo proceda à penhora de 

tantos bens quantos sejam necessários para garantir a execução (Art. 

829 §1° NCPC) devendo inclusive diligenciar no cartório de imóveis dessa 

comarca.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

Executado, se casado for, salvo se casados sobre o regime de 

separação absoluta de bens (Art. 842 NCPC).

O executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 915 do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111289 Nr: 898-59.2016.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TORQUETE FERNANDES - VULGO 

"JARARACA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido fl. 111/118. Estando a parte requerida em lugar incerto e 

não sabido, com base nos art. 256, inc. II e 257, inc. III, do NCPC, cite-se 

via edital a parte requerida, devendo esse ficar afixado pelo prazo de 30 

dias, para comparecer em audiência de Justificação, redesignada para o 

dia 04 de maio de 2017, às 11:00min.

Às providências.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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     EDITAL N.º 2/2017-CA 

 

O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz Substituto do Juizado 

Especial da Comarca de Paranatinga -MT, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

autorização do Sr. Eduardo da Silveira Campos, Vice-Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e em conformidade com o disposto no Edital n. 006/2011/PRES do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, etc..., 

  

1. Torna pública a abertura do Processo Seletivo para credenciamento e formação de 

cadastro de reserva de Conciliador(a) do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Paranatinga-MT. 

 

2. O processo seletivo será regido de acordo com o Edital n. 006/2011/PRES, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 8571, em 16/5/2011 e 

publicado em18/05/2011. 

 

3. As inscrições serão gratuitas e recebidas na Central de Administração do Fórum da 

Comarca de Paranatinga-MT, sito à Av. XV de Novembro, nº 118 - Centro, no 

período de 15/3 a 22/3/2017, no horário das 13:00h às 19:00h. 

 

4. Serão aceitas inscrições de candidatos que possuam o ensino médio completo, 

conforme previsto no Provimento n. 40/2008/CM, Artigo 3º, parágrafo único, bem 

como no Item 3.1.i do Edital n. 006/2011/PRES. 

 

5. A prova objetiva será aplicada para todos os candidatos na data provável de 8 de 

abril de 2017, das 08h às 11h, com duração de três horas, no Plenário do Tribunal do 

Júri do Fórum, localizado na Av. de Novembro, nº 118, e será elaborada conforme o 

conteúdo programático constante no Anexo I deste Edital. 

 

6. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 

desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
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7. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 

resultados, serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de 

Justiça www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital. 

 

Paranatinga-MT, 7 de março de 2017 

 

 

Jorge Hassib Ibrahim 
Juiz Substituto do Juizado Especial 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 
VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e 
Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e 
Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. 
Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da 
aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição 
e Decadência. Direito do Consumidor. Lei  8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 
Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de 
Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. 
Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da 
Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. 
Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da 
Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 
 
7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 6.176/03. 
Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 
Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos 
Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares 
da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 
RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE 
JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 
(Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - 
LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
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providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 
DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências). 
 

ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 
 
INSCRIÇÃO N.º Data do Recebimento: 

 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: CPF: 
 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 
 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo:  
M (  )  F (  ) 

Canhoto ( ) Destro ( ) 
 

Filiação: 
Pai:_____________________________________________________________________ 
Mãe:____________________________________________________________________ 
 

Endereço Residencial: 
 
Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

 
E-mail: 
 
Nível de instrução: 
 
Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 
 
Data da conclusão do curso: 
 

Cidade:  
 

UF: 
 

Local de trabalho: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na Função de 
Conciliador do Juizado Especial da Comarca de Paranatinga exigido por meio do Edital Nº 
006/2011-GSCP, e a eles me sujeito integralmente. 
Assinatura: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIÇÃO N.º Data do Recebimento: 

 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: CPF: 
 

 
Assinatura:                                                                 Visto do Conferente: 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

 
NOME: 

 
CPF RG CÔNJUGE 
   
 
PAI MÃE 
  
 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 
 
POSSUI GRAU DE PARENTESCO, ATÉ 3º GRAU, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM 
CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NOS PODERES JUDICIÁRIO, EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL (ESTADO E DISTRITO FEDERAL) E MUNICIPAL, 
INCLUSIVE MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS?  
 
                     (     )SIM                  (  )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

ÓRGÃO 

    
 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 
 
DATA ASSINATURA 
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