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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143439 Nr: 4854-77.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente intimado para emendar a inicial, a fim de comprovar nos 

autos a mora do devedor, na forma prescrita pelo §2º, do art. 2º, do 

Decretro-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial, o Autor 

manifestou-se à fl. 33, informando que o Requerido mudou-se de 

endereço sem informar o Banco.

Todavia, de acordo com os documentos de fls. 16/17, a notificação não foi 

entregue em razão da ausência do Requerido, e não pela mudança de 

endereço, conforme alegado.

Dessa forma, DETERMINO a intimação pessoal da parte Autora, a fim de 

manifestar-se nos autos, sanando a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito (comprovando a mora do devedor), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114968 Nr: 3377-87.2014.811.0007

 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: Cicera Conceição da Silva

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:OAB/SP 

327.026

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fls. 121/122, na qual o Executado 

informa o pagamento voluntário e tempestivos, INTIME-SE a Exequente a 

fim de manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143616 Nr: 4949-10.2016.811.0007

 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: Aparecido Costa Veiga

 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:

 Vistos.

Diante informações prestadas à fl. 56, determino a intimação do perito 

nomeado, Dr. André Luiz de Brito, a fim de que esclareça se houve a 

realização da perícia, designada o dia 31/10/2016 .

Em caso positivo, deverá o perito juntar aos autos o respectivo laudo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso contrario, designe-se outra data para 

realização da pericia.

 Havendo nova data para pericia, Intime-se a parte autora para que 

compareça no dia e local designado.

 Caso decorra in albis este prazo, voltem-me conclusos para a nomeação 

de perito em substituição.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117986 Nr: 5935-32.2014.811.0007

 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: Assis Aparecido Galvão

 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:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 69, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 10 (dez) manifeste-se, requerendo o que lhe for de 

direito.

 No mesmo ato, intime-se a parte autora a especificar outras e eventuais 

provas que pretende produzir, delimitando a pertinência das mesmas, sob 

pena de indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos para 

despacho saneador ou eventual julgamento antecipado do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139924 Nr: 2911-25.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Jesus Favaro

 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:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 74/75.

Tendo em vista que cabe ao advogado da parte intimar as testenhumas 

arrolasdas, conforme preconiza o artigo 455 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126289 Nr: 3196-52.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Beatriz Barros Pinto Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S.A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA CUNHA DE 

FIGUEIREDO - OAB:14.689/MS, ANTONIO CARDOSO FANTINATO - 

OAB:15.799/MS, CAMILA HENRIQUE LEITE - OAB:16.647/MS, EVANDRO 

CESAR ALEANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, SARA HELMA HAMPEL - 

OAB:18.025/MS

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, intimem-se as partes acerca da 

decisão do E. Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 506-55.2012.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilda Cosendey de Souza

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 102, oficie-se ao Instituto Requerido, 

COM URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia da sentença e dos 

documentos necessários à implantação do benefício, para que, no prazo 

de 48 horas, implante o benefício, sob pena de pagamento de multa, 

conforme decisão de fls. 65/66 e envio de cópias dos autos ao Ministério 

Público Federal para apuração do cometimento, em tese, do crime de 

desobediência.

 Decorrendo o referido prazo sem cumprimento, certifique-se e intime-se a 

autora, a fim de manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129787 Nr: 5014-39.2015.811.0007

 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: Leonel Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Marítima Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013/A, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.378/GO, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - OAB:2615, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT/15013/A

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Sompo 

Seguros S.A. (nova denominação social da Yasuda Marítima Seguros 

S.A.) à sentença de fls. 200/202, a qual julgou procedente em parte a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Liminar de Antecipação de 

Tutela e cominação de multa diária c/c reparação de danos materiais, 

morais e danos emergentes. (...) É o breve relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

das omissões alegadas, pelo que julgo improcedentes os presentes 

Aclaratórios. Com efeito, verifica-se que há apenas o inconformismo da 

Embargante com a sentença, o que deverá ser deduzido através da via 

recursal própria. Nesse sentido: (...) Isto porque, houve manifestação 

expressa desse Juízo quanto a preliminar de ilegitimidade ativa “ad 

causam”, a qual foi REJEITADA, nos termos da decisão de fls. 168/169. 

Ademais, não há que se falar em omissão quanto ao abatimento da 

franquia, eis que os termos da sentença embargada foram devidamente 

fundamentados em legislação e jurisprudência pertinentes. Por fim, 

registro que, em consonância com o entendimento jurisprudencial já 

cristalizado, tem-se que o Poder Judiciário não é órgão de consulta, não 

estando obrigado a responder a todos os questionamentos e alegações 

da parte. Nesse sentido: (...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes Aclaratórios e mantenho a sentença embargada em sua 

integralidade. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117531 Nr: 5569-90.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO COLHADO, Antonia Aparecida Bauli, 

Antonio Massão Yamashita, Creusa da Silva Borges, IGNÊS MANENTI 

PALAVRO, Valdecir Alberto Lorenzetti, Jose Andrade Alecrim, Vicente 

Domingues de Souza, Maria Furtado Maia, José Valdomiro Volpe, Maria 

Gorette Alves Volpe, MARIA MADALENA BONASSOLI GESUALDO, 

MARLENE AURELIA TOMASINI GIACOMIN, VITÓRIA MINAKI TOZAKI 

YAMASHITA, VILMA BILIBIO BUCOSKI, MARIA DE FÁTIMA SANSÃO, 

WALKIRIA TEIXEIRA COLHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - 

OAB:16357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico ser necessário retificar a decisão de fl. 

269, eis que por erro material, no tocante do E. Tribunal indicado.

 Diante do exposto, retifico em parte a decisão de fl. 269, para o fim de 

que remetam 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, inciso II 

da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106472 Nr: 1772-43.2013.811.0007

 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: Nair do Carmo Simões

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

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos

Em consonância com a decisão de fl. 114, DEFIRO o pedido de fl. 117 e 

determino a expedição de ALVARA JUDICIAL em favor do causídico da 

Autora, no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor 

depositado em Juízo, ou seja, 15% (quinze por cento) à título de 

honorários sucumbenciais e 20% (vinte por cento) à título de honorários 

contratuais, conforme dados bancários indicados à fl. 110.

No mais, seja expedido ALVARÁ JUDICIAL em favor da Autora, quanto ao 

valor remanescente, ou seja, 65% (sessenta e cinco por cento) do valor 

sob depósito, conforme dados bancários indicados à fl. 112.

Após, conclusos para liberação de valores.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 2179-64.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelina Cardoso da Silva de Freitas

 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.

Trata-se de pedido de habilitação feito pelo meeiro (viúvo) de Estelina 

Cardoso da Silva de Freitas, o sr. José Francisco de Freitas.

 Juntado a certidão de óbito a fl. 238. Requerendo-se assim a sua 

habilitação.

Tais informações e documentos são essenciais para o processamento do 

presente procedimento. Nesse sentido:

Processo

• Numeração Única: AC 0063745-17.2012.4.01.9199 / MG; APELAÇÃO 

CIVEL

Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO

Órgão1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA

Publicação27/09/2016 e-DJF1 Data Decisão 25/08/2016

Ementa

• PREVIDENCIÁRIO. LOAS. FALECIMENTO DA AUTORA. FALTA DE 

HABILITAÇÂO. NÃO CONHECIDO.

 1. O amparo assistencial é benefício de caráter personalíssimo, do qual 

não se origina direito de pensão aos dependentes do beneficiário. Não 

obstante, o falecimento da autora não impede o prosseguimento da 

demanda, uma vez que a concessão do benefício pode gerar direitos aos 

herdeiros quanto a eventuais parcelas pretér i tas (AC 

2008.01.99.045841-0/MG, Desembargador Federal Candido Mendes, 

Segunda Turma, 08/08/2014, e-DJF1 p.740).

 2. O mandato cessa pela morte ou interdição de uma das partes (CC, art. 
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682, II). Proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e 

independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e 

herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do 

falecido e a sua qualidade (CPC/73, art. 1.060, I). Autora falecida não 

poderia recorrer da sentença sem promover a habilitação, tendo em vista, 

obviamente, que o advogado não possui mais poderes para sua 

representação.

 3. Apelação não conhecida.

 Decisão

A Câmara, à unanimidade, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, nos termos 

do voto do relator.

Tendo em vista da apresentação dos documentos essenciais, defiro a 

habilitação do meeiro o Sr. José Francisco de Freitas.

Vistas à autarquia requerida para manifestação, e após conclusos

Às providências.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de ID 

4868228: “Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta 

por Cleria de Fátima Silva em face de João Rosa dos Santos, ambos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro o requerido apresentou 

petição requerendo a junta de boletim de ocorrência, alegando coação 

processual pela parte autora em desfavor de si, bem como, requerendo a 

intimação da parte requerente para abster-se de comparecer à área em 

litígio, bem como, a oitiva do policial militar que atendeu à ocorrência. Pelo 

despacho de Id 4696300 fora determinada a intimação da parte autora 

para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/2015. Por sua vez, a 

parte autora se manifestou, oportunidade em que impugnou a contestação 

já apresentada (Id 4819419). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. DECIDO. Analisando detidamente o fato relatado pelo 

requerido, bem como, boletim de ocorrência carreado aos autos, de 

antemão, entendo que ao mesmo assiste razão em seu pleito. Pois bem. 

Segundo preceito do artigo 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o artigo 1.210, do mesmo 

Codex, dispõe que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 

iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. Nesse prumo, para ser 

possuidor e fazer jus à proteção possessória, o indivíduo não precisa 

exercer o pleno exercício de todos os poderes constitutivos da 

propriedade, mas, qualquer um deles: o direito de gozar, de usar ou de 

dispor da coisa. Sob tal prisma, verifica-se que o possuidor direto tem 

direito de se valer da proteção possessória contra possíveis 

esbulhadores ou atos turbatórios, já que, de fato, exerce um dos poderes 

inerentes ao domínio, qual seja, o uso do bem, ou melhor, a detenção 

efetiva da coisa com destinação econômica. Não é por outro motivo que a 

proteção possessória se defere não só ao possuidor indireto, mas, 

também ao possuidor direto. Nesse trilhar, são as lições do ilustrado 

doutrinador Washington de Barros Monteiro: “Tendo a posse, o possuidor 

direto pode defendê-la pelos interditos, se molestado. É hoje doutrina 

geralmente seguida que o possuidor direto pode intentar ação possessória 

até contra o próprio possuidor indireto. O possuidor indireto, por seu turno, 

também goza de proteção possessória para defesa da posse direta.” (In 

Curso de direito civil. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.27) A par disso, 

o artigo 556 do CPC/2015, prevê a possibilidade de a parte requerida 

demandar proteção possessória e/ou indenização em face do possuidor 

indireto, ora autor, senão vejamos: Art. 556. É lícito ao réu, na 

contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a 

proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 

turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Nesse ponto, cumpre 

ressaltar que se trata da chamada natureza/caráter dúplice atribuída às 

ações possessórias, a qual autoriza o réu a formular pedidos contra o 

autor, na contestação, sem a necessidade de reconvir, podendo, ainda, 

cumular os pedidos indicados no artigo 555 do CPC/2015 (condenação em 

perdas e danos, indenização dos frutos e, medida necessária para evitar 

nova turbação ou esbulho). Sobre o tema, vejamos as lições de Nelson 

Nery Junior (“Comentários ao Código de Processo Civil”, RT, São Paulo, 

2015, p. 1.382): “A ação dúplice se caracteriza quando as posições de 

autor e réu no processo se confundem, sendo que, por esta razão, não 

poderá o réu deduzir reconvenção. Isto porque, em sua contestação, 

deduzida na ação possessória, poderá ele pedir a proteção possessória e 

indenização por perdas e danos (CPC 556). Normalmente não poderia 

fazer isso, pois o réu não deduz pedido, mas apenas contesta o pedido do 

autor. O elemento novo na contestação da possessória pelo CPC vigente 

(indenização) faz com que a ação possessória não seja uma idêntica 

configuração da actio duplex do processo romano, mais se aproximando 

da actio contraria, de cunho notadamente reconvencional. A “duplicidade” 

da ação possessória, entretanto, limita-se única e exclusivamente àqueles 

pedidos cuja formulação foi autorizada pelo CPC 556. Se o réu quiser pedir 

a proteção possessória ou a indenização por outro meio que não a 

contestação, carecerá de interesse processual. (...) Se o réu de 

possessória pretender outra coisa que não a proteção possessória ou a 

indenização pelos danos oriundos do esbulho ou turbação, deveria fazê-lo 

pelo meio da ação declaratória incidental (...), ou pela via reconvencional 

(...), pois na contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a 

proteção possessória e a indenização por perdas e danos (...)”. No caso 

em tela, o requerido noticiou coação processual praticada pela autora, 

sendo que a mesma estaria ameaçando sua posse, apresentando, para 

tanto, boletim de ocorrência com a descrição dos fatos, bem como, requer 

as medidas legais e judiciais cabíveis, para o fim de a autora abster-se de 

comprar à área em litígio (petição de Id 4691665). Na espécie, pela 

descrição dos fatos narrados pelo requerido, bem como, informados no 

boletim de ocorrência, conclui-se que, de fato, o mesmo teve sua posse 

turbada pela requerente. Cabe ressaltar, nesse ponto, que a posse atual 

do requerido é inequívoca, considerando que a própria parte autora, na 

inicial, afirma que a posse do imóvel objeto do presente feito encontra-se 

com aquele (alegada posse injusta). Sendo assim, uma vez que a posse é 

protegida por lei (art. 1.210, do CC), não se permite que a situação fática já 

estabelecida possa ser alterada por iniciativa do particular, ou seja, pelas 

suas próprias mãos. Ainda mais quando, no caso dos autos, sequer há 

decisão liminar proferida acerca da reintegração de posse. Pela previsão 

do artigo 560 do CPC/2015, “o possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, desde 

que cumprido os requisitos do artigo 561 do mencionado Código, quais 

sejam, prova da posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho 

e a continuação da posse. Assim, conforme já mencionado, a posse direta 

se encontra com o requerido, vez que a própria autora assim afirma; a 

turbação e a data desta restaram provadas pelo boletim de ocorrência (Id 

4691727). Restando, pois, preenchidos tais requisitos por parte do réu. 

Por fim, não é demais esclarecer que, em que pese o art. 556 do CPC/2015 

autorizar que o requerido formule pedido de proteção possessória na 

contestação, certo é que, na ocorrência de suposta ameaça posterior à 

apresentação da defesa, o réu poderá requerer a cessação daquela no 

curso dos autos. Assim, não há prejuízo no referido pedido (Id 4691665), 

ainda que tenha sido formulado após a apresentação da contestação (Id 

4178287). Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO 

PROIBITÓRIO. PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL. CARÁTER 

DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. AUSÊNCIA DO INTERESSE 

PROCESSUAL. No caso dos autos, verificando que já existe uma Ação de 

Reintegração de Posse em curso sobre o mesmo imóvel, inexiste interesse 

processual no ajuizamento do presente Interdito Proibitório, tendo em vista 

que o pedido formulado nestes autos poderia ser deduzido na 

contestação ou, ainda, através de simples petição, nos primeiro processo. 

(TJ-MG; AI 1.0479.16.004522-1/001; Rel. Des. João Cancio; Julg. 

04/10/2016; DJEMG 07/10/2016) APELAÇÃO CIVIL INTERDITO 

PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA. DÚPLICE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. AÇÃO AUTÔNOMA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. 1. Nos interditos possessórios de 
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reintegração de posse e de manutenção de posse é lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido de proteção possessória e de indenização 

em seu favor, não havendo necessidade da propositura de reconvenção, 

uma vez que a estrutura dúplice do procedimento decorre de expressa 

disposição de Lei. 2. Logo, é admissível a proteção possessória em favor 

do réu, sem que haja necessidade do ajuizamento de ação autônoma, uma 

vez que, como sinaliza CARLOS ROBERTO GONÇALVES, nestas ações 

"não há rigorosamente autores e réu, uma vez que qualquer dos 

confinantes ou consortes poderia ter tomado a iniciativa". 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ; APL 0008313-13.2015.8.19.0068; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; Julg. 11/10/2016; 

DORJ 18/10/2016) Destarte, pelos motivos expostos: 1) DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido (Id 4691665), para o fim de determinar que a 

parte autora ABSTENHA-SE de fazer nova turbação, comparecendo ao 

imóvel em litígio, até posterior ordem judicial, ou, até apreciação do pedido 

de liminar da parte autora, que se encontra pendente pelo fato de ainda 

não haver ocorrido a audiência de justificação. 2) FIXO multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), em favor do requerido, em caso de descumprimento 

da presente medida. 3) INTIME-SE a parte autora acerca da referida 

determinação, consignando que ABSTENHA-SE de fazer nova turbação, 

comparecendo ao imóvel em litígio, até posterior ordem judicial. 4) No mais, 

AGUARDE-SE a realização da audiência de justificação prévia, já 

designada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

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

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte ré acerca da decisão de ID 

4868228: “Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta 

por Cleria de Fátima Silva em face de João Rosa dos Santos, ambos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro o requerido apresentou 

petição requerendo a junta de boletim de ocorrência, alegando coação 

processual pela parte autora em desfavor de si, bem como, requerendo a 

intimação da parte requerente para abster-se de comparecer à área em 

litígio, bem como, a oitiva do policial militar que atendeu à ocorrência. Pelo 

despacho de Id 4696300 fora determinada a intimação da parte autora 

para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/2015. Por sua vez, a 

parte autora se manifestou, oportunidade em que impugnou a contestação 

já apresentada (Id 4819419). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. DECIDO. Analisando detidamente o fato relatado pelo 

requerido, bem como, boletim de ocorrência carreado aos autos, de 

antemão, entendo que ao mesmo assiste razão em seu pleito. Pois bem. 

Segundo preceito do artigo 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o artigo 1.210, do mesmo 

Codex, dispõe que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 

iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. Nesse prumo, para ser 

possuidor e fazer jus à proteção possessória, o indivíduo não precisa 

exercer o pleno exercício de todos os poderes constitutivos da 

propriedade, mas, qualquer um deles: o direito de gozar, de usar ou de 

dispor da coisa. Sob tal prisma, verifica-se que o possuidor direto tem 

direito de se valer da proteção possessória contra possíveis 

esbulhadores ou atos turbatórios, já que, de fato, exerce um dos poderes 

inerentes ao domínio, qual seja, o uso do bem, ou melhor, a detenção 

efetiva da coisa com destinação econômica. Não é por outro motivo que a 

proteção possessória se defere não só ao possuidor indireto, mas, 

também ao possuidor direto. Nesse trilhar, são as lições do ilustrado 

doutrinador Washington de Barros Monteiro: “Tendo a posse, o possuidor 

direto pode defendê-la pelos interditos, se molestado. É hoje doutrina 

geralmente seguida que o possuidor direto pode intentar ação possessória 

até contra o próprio possuidor indireto. O possuidor indireto, por seu turno, 

também goza de proteção possessória para defesa da posse direta.” (In 

Curso de direito civil. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.27) A par disso, 

o artigo 556 do CPC/2015, prevê a possibilidade de a parte requerida 

demandar proteção possessória e/ou indenização em face do possuidor 

indireto, ora autor, senão vejamos: Art. 556. É lícito ao réu, na 

contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a 

proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 

turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Nesse ponto, cumpre 

ressaltar que se trata da chamada natureza/caráter dúplice atribuída às 

ações possessórias, a qual autoriza o réu a formular pedidos contra o 

autor, na contestação, sem a necessidade de reconvir, podendo, ainda, 

cumular os pedidos indicados no artigo 555 do CPC/2015 (condenação em 

perdas e danos, indenização dos frutos e, medida necessária para evitar 

nova turbação ou esbulho). Sobre o tema, vejamos as lições de Nelson 

Nery Junior (“Comentários ao Código de Processo Civil”, RT, São Paulo, 

2015, p. 1.382): “A ação dúplice se caracteriza quando as posições de 

autor e réu no processo se confundem, sendo que, por esta razão, não 

poderá o réu deduzir reconvenção. Isto porque, em sua contestação, 

deduzida na ação possessória, poderá ele pedir a proteção possessória e 

indenização por perdas e danos (CPC 556). Normalmente não poderia 

fazer isso, pois o réu não deduz pedido, mas apenas contesta o pedido do 

autor. O elemento novo na contestação da possessória pelo CPC vigente 

(indenização) faz com que a ação possessória não seja uma idêntica 

configuração da actio duplex do processo romano, mais se aproximando 

da actio contraria, de cunho notadamente reconvencional. A “duplicidade” 

da ação possessória, entretanto, limita-se única e exclusivamente àqueles 

pedidos cuja formulação foi autorizada pelo CPC 556. Se o réu quiser pedir 

a proteção possessória ou a indenização por outro meio que não a 

contestação, carecerá de interesse processual. (...) Se o réu de 

possessória pretender outra coisa que não a proteção possessória ou a 

indenização pelos danos oriundos do esbulho ou turbação, deveria fazê-lo 

pelo meio da ação declaratória incidental (...), ou pela via reconvencional 

(...), pois na contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a 

proteção possessória e a indenização por perdas e danos (...)”. No caso 

em tela, o requerido noticiou coação processual praticada pela autora, 

sendo que a mesma estaria ameaçando sua posse, apresentando, para 

tanto, boletim de ocorrência com a descrição dos fatos, bem como, requer 

as medidas legais e judiciais cabíveis, para o fim de a autora abster-se de 

comprar à área em litígio (petição de Id 4691665). Na espécie, pela 

descrição dos fatos narrados pelo requerido, bem como, informados no 

boletim de ocorrência, conclui-se que, de fato, o mesmo teve sua posse 

turbada pela requerente. Cabe ressaltar, nesse ponto, que a posse atual 

do requerido é inequívoca, considerando que a própria parte autora, na 

inicial, afirma que a posse do imóvel objeto do presente feito encontra-se 

com aquele (alegada posse injusta). Sendo assim, uma vez que a posse é 

protegida por lei (art. 1.210, do CC), não se permite que a situação fática já 

estabelecida possa ser alterada por iniciativa do particular, ou seja, pelas 

suas próprias mãos. Ainda mais quando, no caso dos autos, sequer há 

decisão liminar proferida acerca da reintegração de posse. Pela previsão 

do artigo 560 do CPC/2015, “o possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, desde 

que cumprido os requisitos do artigo 561 do mencionado Código, quais 

sejam, prova da posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho 

e a continuação da posse. Assim, conforme já mencionado, a posse direta 

se encontra com o requerido, vez que a própria autora assim afirma; a 

turbação e a data desta restaram provadas pelo boletim de ocorrência (Id 

4691727). Restando, pois, preenchidos tais requisitos por parte do réu. 

Por fim, não é demais esclarecer que, em que pese o art. 556 do CPC/2015 

autorizar que o requerido formule pedido de proteção possessória na 

contestação, certo é que, na ocorrência de suposta ameaça posterior à 

apresentação da defesa, o réu poderá requerer a cessação daquela no 

curso dos autos. Assim, não há prejuízo no referido pedido (Id 4691665), 

ainda que tenha sido formulado após a apresentação da contestação (Id 

4178287). Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO 

PROIBITÓRIO. PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL. CARÁTER 

DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. AUSÊNCIA DO INTERESSE 

PROCESSUAL. No caso dos autos, verificando que já existe uma Ação de 

Reintegração de Posse em curso sobre o mesmo imóvel, inexiste interesse 

processual no ajuizamento do presente Interdito Proibitório, tendo em vista 

que o pedido formulado nestes autos poderia ser deduzido na 

contestação ou, ainda, através de simples petição, nos primeiro processo. 

(TJ-MG; AI 1.0479.16.004522-1/001; Rel. Des. João Cancio; Julg. 
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04/10/2016; DJEMG 07/10/2016) APELAÇÃO CIVIL INTERDITO 

PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA. DÚPLICE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. AÇÃO AUTÔNOMA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. 1. Nos interditos possessórios de 

reintegração de posse e de manutenção de posse é lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido de proteção possessória e de indenização 

em seu favor, não havendo necessidade da propositura de reconvenção, 

uma vez que a estrutura dúplice do procedimento decorre de expressa 

disposição de Lei. 2. Logo, é admissível a proteção possessória em favor 

do réu, sem que haja necessidade do ajuizamento de ação autônoma, uma 

vez que, como sinaliza CARLOS ROBERTO GONÇALVES, nestas ações 

"não há rigorosamente autores e réu, uma vez que qualquer dos 

confinantes ou consortes poderia ter tomado a iniciativa". 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ; APL 0008313-13.2015.8.19.0068; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; Julg. 11/10/2016; 

DORJ 18/10/2016) Destarte, pelos motivos expostos: 1) DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido (Id 4691665), para o fim de determinar que a 

parte autora ABSTENHA-SE de fazer nova turbação, comparecendo ao 

imóvel em litígio, até posterior ordem judicial, ou, até apreciação do pedido 

de liminar da parte autora, que se encontra pendente pelo fato de ainda 

não haver ocorrido a audiência de justificação. 2) FIXO multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), em favor do requerido, em caso de descumprimento 

da presente medida. 3) INTIME-SE a parte autora acerca da referida 

determinação, consignando que ABSTENHA-SE de fazer nova turbação, 

comparecendo ao imóvel em litígio, até posterior ordem judicial. 4) No mais, 

AGUARDE-SE a realização da audiência de justificação prévia, já 

designada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000647-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - 197105-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

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

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

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000647-81.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verifica por meio de carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de Título. 

Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o 

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser 

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha recebido a 

correspondência entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: Art. 2º (...) § 2o 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. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DO CPC/1973. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. 

Para a constituição em mora do devedor, basta que a notificação 

extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue 

no domicílio do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita 

pessoalmente. 2. Agravo regimental desprovido. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgRg-AREsp 849.850; Proc. 2016/0019503-5; RS; Terceira 

Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16/06/2016) – Grifo nosso 

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDE- REÇO 

DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. É válida e produz todos os seus efeitos 

a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do respectivo 

contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. SENTENÇA 

QUE AFAS- TOU AS ALEGAÇÕES DE JUROS REMUNERATÓRIOS 

EXORBITANTES E DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

MORA PATENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Restando decidido 

que os encargos relativos ao período da normalidade são legais, há 

evidente mora do autor que autoriza a busca e apreensão. Agravo 

regimental conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJ-MS; AgRg 

0817908-39.2014.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival 

Renato Pavan; DJMS 23/11/2015; Pág. 31) – Grifo nosso Tal entendimento 

já restou sumulado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos seguintes 

termos: “Súmula nº 55. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DE MORA. Na ação de busca e apreensão, 

fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com 

aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para 

comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar. (DJERJ 3.9.2003) 

Referência RI TJRJ - art. 122 Uniformização de Jurisprudência nº 08/2001 

- Proc. 2001.146.00008, julg. 24.6.2002” Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é 

prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a 

constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Portanto, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, a tentativa de notificação da parte devedora foi frustrada, 

uma vez que a correspondência não fora entregue, constando na carta 

registrada do correio “endereço insuficiente” (Id 5079035). Ora, da detida 

análise dos documentos, verifico que a correspondência (notificação 

extrajudicial) não foi recebida nem pela parte devedora e nem por terceira 

pessoa. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação pelo 

correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo amparo 

legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a 

correspondência chegue até a residência do destinatário. Verifico, ainda, 

que a parte autora não cumpriu requisito previsto no artigo 319, do 

CPC/2015, deixando de indicar seu endereço eletrônico. Por fim, verifico, 

também, que o recolhimento das custas processuais sequer fora 

procedido. Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento: a) 

COMPROVAR a mora da devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69. b) INDICAR endereço eletrônico (artigo 319, incisos II e VII, do 

CPC/2015). c) PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas 

processuais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 de 

março de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000447-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FEROLDI MAFFINI (AUTOR)

LUIZ OTAVIO CONSERVA MAFFINI (AUTOR)

ANDREZZA MARTINS CONSERVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - 0021713-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

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

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

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000447-74.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. Analisando detidamente a inicial, bem como, considerando que a 

presente ação deverá seguir o procedimento comum, verifico que a parte 

autora não cumpriu requisito previstos no artigo 319, VII,, do CPC/2015, 

deixando de indicar a opção quanto à realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou de mediação. Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, indicando a 

opção quanto a realização, ou não, de audiência de conciliação ou de 

mediação (artigo 319, inciso VII, do CPC/2015), sob pena de indeferimento 
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da inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, 11 de março de 2017. Anna Paula Gomes de 

Freitas Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001464-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GERMANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - 19391-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

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

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

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001464-82.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) Considerando a manifestação de desinteresse da parte requerida 

(Id 4742436), acerca da audiência de conciliação, bem como, que a 

referida manifestação se deu dentro do prazo previsto no art. 334, § 5º, 

do CPC/2015, CANCELO a referida audiência, designada para o dia 16 de 

fevereiro de 2017, às 14:00 horas, que seria realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca (decisão de Id 4584585), devendo a Secretaria de Vara 

providenciar o necessário. 2) No mais, a propósito da contestação 

apresentada (Id 4742453), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

quinze (15) dias, se manifestar, nos termos do art. 351, do CPC/2015. 3) 

Decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 13 de fevereiro de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1001464-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GERMANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - 19391-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

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

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

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001464-82.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) Considerando a manifestação de desinteresse da parte requerida 

(Id 4742436), acerca da audiência de conciliação, bem como, que a 

referida manifestação se deu dentro do prazo previsto no art. 334, § 5º, 

do CPC/2015, CANCELO a referida audiência, designada para o dia 16 de 

fevereiro de 2017, às 14:00 horas, que seria realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca (decisão de Id 4584585), devendo a Secretaria de Vara 

providenciar o necessário. 2) No mais, a propósito da contestação 

apresentada (Id 4742453), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

quinze (15) dias, se manifestar, nos termos do art. 351, do CPC/2015. 3) 

Decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 13 de fevereiro de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 96624 Nr: 5089-20.2011.811.0007

 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): Pre Serve Industria e Cómercio de Briquetes 

Ltda, Lúcio Hideki Matsumoto, José Marcos Santos da Silva

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

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

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

OAB:10865/MT

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 108/110, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

decisão, uma vez que são elas maiores, capazes, estão bem 

representadas e os direitos em questão são disponíveis.Considerando que 

a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento integral do acordo 

(cujo término se dará em 30.11.2017 – que é a última data aprazada no 

respectivo acordo), conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito até o dia 

30.11.2017.2) Decorrido o prazo da suspensão, independentemente de 

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

dizerem acerca do cumprimento integral do acordo.3) Após, cumprida a 

determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, CONCLUSOS para 

as deliberações necessárias.4) Tocante à penhora do veículo dado em 

garantia para cumprimento do acordo, EXPEÇA-SE mandado com a 

finalidade de proceder à PENHORA do veículo mencionado no acordo 

sendo que, após a realização do ato de constrição pelo Sr. Oficial de 

Justiça, deverão os autos virem CONCLUSOS IMEDIATAMENTE para 

proceder à restrição de transferência e registro de penhora de tal veículo 

junto ao Sistema RENAJUD.Isso porque, sabe-se que o Sistema RENAJUD 

é meio inapto à realização de penhora de bens móveis, porquanto 

impossível reverter-se de todas as formalidades que o instituto exige. 

Assim, a penhora deve realizar-se por mandado, através de Oficial de 

Justiça e, após sua efetivação, pode-se admitir o registro no Sistema 

RENAJUD. 5) INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alta 

Floresta, 25 de janeiro de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 114082 Nr: 2541-17.2014.811.0007

 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: Luiz Carlos Trevisan

 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:

 Autos nº: 2541-17.2014.811.0007.Código Apolo nº: 114082.Vistos 

etc.Vindos os autos para prolação de sentença, em análise minuciosa do 

feito, mormente do conjunto probatório, verifico que, possivelmente, houve 

operação de coisa julgada.Isso porque, no documento de fls. 55, juntado 

pelo requerido, consta extrato de um benefício de nº 41/155.511.115-4, 

com informação de concessão por decisão judicial (Data do início do 

benefício – DIB em 30/07/2009), bem como, que fora cessado (Data da 

cessação do benefício – DCB em 30/07/2009).Assim, buscando maiores 

informações, procedi consulta no Sistema Apolo, e obtive a informação de 

que houve ação anteriormente ajuizada pela requerente, Sr. Luiz Carlos 

Trevisan, Processo nº 2738-45.2009.811.0007, Código Apolo 63447, em 

face do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que 

aquele pretendia a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural, sendo seu pedido, em primeira instância, julgado parcialmente 

procedente, no entanto, em virtude do provimento do recurso de apelação 

apresentado pela autarquia, tais pedidos iniciais foram julgados 

improcedentes pela segunda instância.É dizer, tanto naquela ação 

anteriormente ajuizada, quanto na presente demanda, são as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, ações 

idênticas.Sendo assim, visando dar vasão ao princípio do contraditório, 

bem como, ao princípio da vedação de decisão surpresa (art. 10, do 

CPC/2015), CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para o fim de 

oportunizar as partes que se manifestem acerca das informações 

supramencionadas.Por essa razão:1) INTIMEM-SE ambas as partes para, 

no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem acerca da constatação de 
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ocorrência de coisa julgada no caso dos autos, juntando, caso entendam 

necessário, documentos comprobatórios a respeito.2) Decorrido o prazo 

de trata o item anterior, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para prolação da sentença.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Alta Floresta, 22 de março de 2017.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 105524 Nr: 762-61.2013.811.0007

 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: Rubens Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

de Alta Ffloresta - IPREAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Autos nº: 762-61.2013.811.0007.

Código Apolo nº: 105524.

Vistos etc.

 Vindos os autos conclusos para prolação de sentença, em análise 

minuciosa do feito, verifico que, em sede de contestação (fls. 41/43), o 

requerido alega que o autor estaria em desvio de função desde 

28/10/2010, trabalhando como vigia (memorando nº 156/2010/RH-SAD e 

ofício nº 137/2010-SMCJ e comunicação interna, fls. 71/72 e 75/76), no 

entanto, no laudo pericial, há informação de que o autor estaria exercendo 

função de serviços gerais, fazendo limpeza da praça cultural (laudo 

pericial, quesito do requerido “8”, fls. 120).

Considerando a questão debatida nos autos, entendo necessário o 

esclarecimento acerca da função que, de fato, o autor está exercendo.

Sendo assim, nos termos do artigo 370 do CPC/2015, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para o fim de determinar que a Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta informe qual função é, de fato, exercida pelo 

autor.

Por essa razão:

1) OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Alta Floresta para que, no prazo de 

quinze (15) dias, informe a função que o autor Rubens Aparecido dos 

Santos (funcionário público municipal, concursado na função de agente 

ambiental) atualmente exerce, bem como, forneça um histórico funcional 

do mesmo (contendo informações acerca eventual readaptação e 

respectivas datas, etc.) desde sua nomeação.

2) Decorrido o prazo de trata o item anterior, com ou sem cumprimento, 

façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações necessário, ou, 

prolação da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alta Floresta, 22 de março de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 93930 Nr: 2116-92.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2116-92.2011.811.0007.

Código Apolo nº: 93930.

 Vistos etc.

1) Acerca do requerimento de fls. 91/91 verso, em consulta aos sistemas 

INFOSEG e SIEL, pelo número do CPF da parte requerida Flavio Piovesan, 

logrou-se êxito em apurar seu eventual endereço, diferente do informado 

nos autos, conforme se vê do extrato anexo (INFOSEG).

1.1) Por isso, DETERMINO o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e a citação da parte requerida, no endereço constante nos 

extrato da consulta realizada junto ao Sistema INFOSEG, consignando 

expressamente no mandado as advertências da decisão de fls. 22.

2) Após tudo cumprido, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de quinze (15) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alta Floresta, 22 de março de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 112724 Nr: 1313-07.2014.811.0007

 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: Mairza Pires de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos:a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, 

desde a efetiva entrada do requerimento administrativo (03/10/2013 – fls. 

22), com renda mensal correspondente a um (01) salário mínimo vigente;b) 

A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria rural por idade, desde o requerimento administrativo 

(03/10/2013 – fls. 22), até a data da sua efetiva implantação, devendo 

incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% 

a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO à requerente Mairza Pires de Oliveira 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado às fls. 90/90 verso, 

determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria rural por 

idade, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar.OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no item 2.6.5 da CNGC/MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta (30) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito 

controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015).Por fim, em cumprimento ao 

disposto no item 6.17.1 e 6.17.1.1 da CGNC/MT segue ementa: (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 119091 Nr: 6793-63.2014.811.0007

 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: Dorides Ferreira dos Santos Brasil

 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:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural formulado por Dorides Ferreira dos Santos Brasil em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a 

parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO 

em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, 

§§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alta Floresta, 22 de 
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março de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 95476 Nr: 3820-43.2011.811.0007

 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: Lindalva Aparecida Silvestre

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

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

OAB:16341/MT

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

 Autos nº: 3820-43.2011.811.0007.

Código Apolo nº: 95476.

Vistos etc.

1) Considerando o teor da certidão de fls. 86, nos termos do art. 468, 

inciso II, do CPC/2015, NOMEIO perito, em substituição, o médico Juliano 

Carlos Aureliano, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, conforme disposição do art. 466, do 

CPC/2015.

Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo.

1.1) FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita 

nomeada, que deverá informar à Secretaria da 2ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados.

1.2) CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as determinações da 

decisão de fls. 49/50 verso vez que houve apenas mudança de perito.

2) No mais, considerando o descumprimento da decisão de fls. 77 verso 

por parte do perito anteriormente nomeado, CUMPRA-SE os itens “1.1” e 

“1.2” da referida decisão.

3) INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alta Floresta, 22 de março de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-40 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001495-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - 0013311-A/MT (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - 0016285-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDALHA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

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

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

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001495-05.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar 

aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da 

inicial. Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, 12 de janeiro de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132785 Nr: 6677-23.2015.811.0007

 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: Cleomi de Souza Bacelar

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

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 CIENTIFICAR o advogado da parte requerida, que o Perito nomeado por 

este Juízo, designou o dia 15/12/2016, às 07h30min, na Master Clínica, 

Município de Alta Floresta/MT, para realização de perícia médica da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108166 Nr: 3593-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo S. Dalla Riva - Crédito Financiamento, Rodrigo 

Soares Dalla Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por RODRIGO S. 

DALLA RIVA – CRÉDITO FINANCEIRO e RODRIGO SOARES DALLA RIVA 

em face de JAIR JANTORNO JÚNIOR, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado, constando ainda como parte acordante, ELIENE LOPES DO 

NASCIMENTO JANTORNO e ALEX MACHADO SIERRA (fls. 188/192).

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 188/192 e SUSPENDO o presente feito até 

manifestação da parte exequente acerca do integral cumprimento do 

acordo.

Tendo em vista que a última parcela do acordo em tela apresenta 

vencimento para 01.03.2017, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar aos autos se houve o integral cumprimento do 

acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual do requerido, conforme extrato em 

anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de 

fl.46, devendo a parte autora ser intimada para que deposite o valor da 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do requerido, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte requerente para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 2598-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Franchini Angelici

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar 

o pleito de fl. 77, aos requisitos estabelecidos no art. 534 e seguintes do 

CPC.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99925 Nr: 1445-35.2012.811.0007

 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: Valdivino Ferreira de Andrade

 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 em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS visando sanar 

erro material supostamente existente na sentença proferida às fls.94/95.

 Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do Autor/Embargado para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117581 Nr: 5606-20.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Fernandes Sanches, Sandra Regina Nazario 

Escola, Luiz Sanches Lopes - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - 

OAB:16357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de 

Vara as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca da tempestividade do pedido 

de fls. 282/291, nos termos do art. 308, do CPC.

Após, INTIME-SE o requerido, por intermédio de seu procurador para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67395 Nr: 387-65.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Santina Scarpin1 Peripolli

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

Investimento, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 

15684-A

 Isto posto, ACOLHO a impugnação à execução apresentada, para o fim 

de DECLARAR como devido o valor total de R$ 28.820,13 (vinte e oito mil, 

oitocentos e vinte reais e treze centavos) e nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC, julgo EXTINTA a presente ação de execução. Sem ônus 

da sucumbência.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito 

em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente no valor de R$ 

28.820,13 e seus frutos legais, eis que houve o depósito judicial em data 

de 29.11.2016, na conta indicada à fl. 236, e, em favor do executado, o 

remanescente do depósito de fl. 231. Após, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137596 Nr: 1697-96.2016.811.0007

 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: Maria de Lourdes Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete da Conceição Carvalho Rojas, Valdines 

Antonio Martins Rojas

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

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

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

 Vistos em Correição.(...) INTIME-SE a primeira requerida para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprove que não possui recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto 

de renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.Noutra senda, nos termos do art. 357, inciso IV, 

delimito como questões relevantes para a apreciação do mérito:- quais 

foram as circunstancias em que ocorreu o empréstimo feito à Autora pelo 

segundo requerido (valor, data do empréstimo, data fixada para o 

pagamento, juros pactuados), sendo ônus de ambas as partes a sua 

comprovação;- a existência de coação pelos Requeridos à Autora, 

quando da assinatura das notas promissórias, cujas cópias juntadas às 

fls. 26/30, sendo ônus da Autora a sua comprovação;- a existência de 

justa causa para a emissão das Notas Promissórias em favor da primeira 

Requerida, sendo ônus dos requeridos a sua comprovação.No mais, 

DEFIRO o pedido de liminar em sede de Tutela de Urgência, determinando 

aos requeridos que se abstenham de protestar os títulos ora impugnados 

ou inserir o nome da Autora junto aos cadastros restritivos ao crédito em 

razão de seu inadimplemento, durante o período de tramite processual 

perante este Juízo.ISTO POSTO, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes aos pontos 

controvertidos, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, NCPC), devendo, no mesmo prazo, indicar as provas que 

pretendem produzir.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135732 Nr: 755-64.2016.811.0007

 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: Suzana Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Perbeline, Guilherme Perbelini Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 2237-91.2009.811.0007

 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: Carmozina Roza Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 
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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 em correição.

CUMPRA-SE o determinado à fl. 143, servindo-se dos dados da curadora 

da autora para a expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 2814-69.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Alves

 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 em correição.

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

andamento foi determinado à fl. 102, dos presentes autos.

Impugnação à execução apresentada às fls.104/106 c/c doc.107.

À fl.110, a parte exequente informou que concorda com o cálculo 

apresentado pela parte impugnante.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 107 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 24.216,92 (vinte e quatro mil 

reais, duzentos e dezesseis reais com noventa e dois centavos).

Outrossim, em razão da concessão do efeito suspensivo parcial ao 

Agravo de Instrumento nº. 25748/2016, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários contratuais, no percentual de 

30% do valor auferido pela parte, bem como seja reservado o “quantum” 

relativo à diferença entre este limite (30%) e o percentual contratado, ou 

seja, permanecendo sob depósito judicial o percentual de 10%, até o 

julgamento de mérito do recurso de agravo ou a solução final da Ação Civil 

Pública sob o ID 135428, o que ocorrer primeiro.

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados da parte autora (banco, agência, 

número da conta e CPF), vez que foram apresentados somente os dados 

bancários a serem depositados os honorários sucumbenciais e 

contratuais.

 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) e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97355 Nr: 5884-26.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Marques da Silva, Carlos Vitor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuidam os autos de ação monitória movida por HSBC BANK BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO em desfavor de LUCIMEIRE MARQUES DA SILVA e 

CARLOS VITOR DE OLIVEIRA.

À fl. 270, certidão negativa de citação dos requeridos.

 Em seguida, a parte requerente peticionou nos autos (fl. 334), desistindo 

de prosseguir com a presente ação.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

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

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

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora às custas remanescentes, nos termos do art. 

90, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência do réu.

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

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTA FLORESTA

Processo Número: 8020016-10.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - 0014430-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEBER JUABRE JUNIOR OAB - 122143-/SP (ADVOGADO)

JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA OAB - 136837-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

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

sentença/decisão proferida pelo(a) d. Juiz(a) Leigo(a), nos seus precisos 

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

Floresta, 20 de maio de 2016. Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000744-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DANIEL JANUARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

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

comprovar nos autos o recolhimento das custas iniciais, bem como para 

que efetue um depósito identificado com o código do processo no valor de 

R$ 255,90 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), 

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

de Mandados (CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do 

Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante original, de acordo com o 

item 3.3.7.2 da CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-69 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000603-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIANEI LONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - 0006813-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GABRIEL COELLI LONGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE LOURDES COELLI OAB - 950.715.631-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 14 de 456



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000603-62.2017.8.11.0007 

AUTOR: CARLOS VIANEI LONGO RÉU: LEONARDO GABRIEL COELLI 

LONGO REPRESENTANTE: RITA DE LOURDES COELLI Vistos. O presente 

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do NCPC. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

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

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

CPC/2015. Determino que seja realizado estudo social do caso, devendo 

ser intimada a assistente social do Juízo para que realize o referido 

estudo, encaminhando o relatório no prazo de 15 (quinze) dias diante da 

urgência que o caso apresenta. OFICIE-SE ao CTIA local para que, no 

prazo de 48 horas, promova visita na residência das partes e/ou da 

menor, averiguando qualquer situação de risco eventualmente vivenciada, 

aplicando-lhe as medidas protetivas cabíveis, tudo informando nos autos. 

CITE-SE pessoalmente a parte ré para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 12 de junho de 2017, às 14h00min, observando-se o disposto no § 1º 

do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 dias da data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a 

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). CONSIGNE-SE, por fim, no 

ato de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte 

ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra 

designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de 

se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 

344). INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de março de 

2017. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000568-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (AUTOR)

MOACIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

GERALDINO VIANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - 13616-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FERREIRA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

JÚLIO GIACOMIN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000568-05.2017.8.11.0007 

AUTOR: GERALDINO VIANA DE SOUZA, MOACIR RODRIGUES DA SILVA, 

JORGE DA SILVA RAMOS RÉU: ALMIR FERREIRA BARBOSA Vistos. 

Trata-se de “Ação de Cobrança de Prestação de Serviços de Corretagem 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por MOACIR 

RODRIGUES DA SILVA, GERALDINO VIANA DE SOUZA e JORGE DA 

SILVA RAMOS em desfavor de ALMIR FERREIRA BARBOSA. Alegam os 

requerentes terem obtido conhecimento que o requerido possuía o intento 

de vender sua propriedade rural localizada na Estrada Central, Zona Rural, 

município de Alta Floresta/MT, com área de extensão de 84 (oitenta e 

quatro) alqueires paulista, consoante matrícula n. 20.034, Livro 2-CV, com 

assento no Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta 

Floresta/MT. Que após as partes formalizarem Contrato Verbal de 

Mediação de corretagem do imóvel rural, coube aos requerentes, na 

qualidade de corretores de imóveis, angariarem compradores para 

referida propriedade. Nestes termos, os Requerentes com grande 

dispêndio de tempo e dinheiro realizaram todos os procedimentos 

necessários para efetivação da venda, tal como identificando e 

aproximando o optante comprador, se deslocando até o imóvel, para “in 

loco” mostrarem a propriedade rural. Que, após o empenho e a 

intermediação da venda da propriedade realizada pelos requerentes, o 

optante comprador manifestou interesse de aquisição do Imóvel, sendo 

discutido com o requerido, preço, condições de pagamento e prazo, sendo 

por fim formalizado Contrato Particular de Compra e venda do respectivo 

Imóvel Rural. Diante ao que foi pactuado entre o requerido e o efetivo 

comprador, ficou consolidado a mediação da venda do imóvel pelos 

requerentes, ficando acertado que a comissão pactuada seria paga, no 

ato da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel rural. Que os 

requerentes buscaram por todos os meios possíveis de acerto da 

comissão da venda do imóvel, inclusive, Notificação Extrajudicial, dando 

ciência ao requerido, quanto ao descumprimento da obrigação, qual seja, o 

pagamento da comissão pela mediação da venda do imóvel rural, firmada 

em contrato verbal. Que, o requerido após tomar conhecimento do inteiro 

teor da notificação, alegou a inexistência de qualquer contrato de 

mediação de corretagem firmado por sua parte, bem como que não houve 

qualquer participação dos requerentes na mediação de compra e venda 

do aludido imóvel. Motivo pelo qual, requerem, em sede de liminar, o 

deferimento de tutela provisória de urgência para o fim de determinar ao 

Sr. Júlio Giacomin que na data do pagamento do restante da transação 

(compra e venda de imóvel rural), reserve e deposite judicialmente o valor 

da comissão devidamente corrigida, pugnando, por fim pela procedência 

da ação, com a consequente condenação do requerido ao pagamento do 

valor principal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente 

atualizados. Com a inicial, vieram documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial em 

todos os seus termos e DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Consoante o dispõe o artigo 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”. A nova redação dada ao instituto da tutela provisória de 

urgência, portanto, apresenta como requisitos ao caso concreto a 

probabilidade do direito buscado, além do perigo de dano. Por todos, 

transcrevemos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery acerca da tutela de urgência: “A tutela de urgência contém em si 

características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga 

antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o 

caso concreto que se apresente. (...) Duas situações distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela. Também é preciso que a parte 

comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. (Comentários 

ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. Edição: 2015) No caso em 

questão, após detida análise dos documentos atrelados a exordial, 

denota-se que a probabilidade do direito buscado pela parte requerente 

não restou demonstrada, eis que a comprovação do alegado cinge-se 

apenas em suas próprias declarações (contrato verbal), expostas em 

exordial, que incapazes de comprovar nesta fase de cognição sumária o 

direito pleiteado. Além disso, não há perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vez que o recebimento de tal valor poderá se 

dar por outros meios ordinários. Por essas razões, hei por bem indeferir o 

pedido de tutela provisória de urgência. Outrossim, nos termos do art. 334 

do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de junho de 

2017, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se o Requerido e intime-se a 

Requerente (na pessoa de sua advogada), a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados destinados à 

Requerente e ao Requeridodestinados aos Requeridos e r da causa.es 

entos para com o Procedimento Comum que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para 

contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na 

inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 
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Floresta/MT, 16 de março de 2017. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-94 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000191-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN COUTINHO SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - 20251-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMALHO RABECINI (RÉU)

SISTEMA NORTAO DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS RABECINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000191-34.2017.8.11.0007 

AUTOR: ALLAN COUTINHO SIMOES RÉU: SISTEMA NORTAO DE 

COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS RABECINI, 

MARINALVA RAMALHO RABECINI Vistos. CONSIDERANDO a sistemática 

do novo Código de Processo Civil acerca da soberania da 

autocomposição, criando atalhos para resolução de conflitos; 

CONSIDERANDO os efeitos dos princípios constitucionais da celeridade e 

economia processual, bem como o princípio de promoção, pelo Estado, de 

solução pela autocomposição; CONSIDERANDO a grande possibilidade de 

acordo entre as partes, diante da matéria posta nos autos e documentos 

acostados; e CONSIDERANDO os princípios da efetividade do processo e 

da primazia da decisão de mérito; DETERMINO: 1) a realização de 

audiência de conciliação para o dia 12 de abril de 2017, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 2) 

Após, caso exitosa a conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e 

façam CONCLUSOS para homologação do acordo, vez que se trata de 

procedimento processual (art. 2º, caput, da Ordem de Serviço nº 

001/2012-NPMCSC), ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para ulterior 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

março de 2017. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130264 Nr: 5292-40.2015.811.0007

 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: JAMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

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

OAB:17.811-0 MT, Francis Dias Paiva - OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para DEFERIR a GUARDA DEFINITIVA de Maria Luiza 

Micuanski dos Santos ao genitor José Augusto Micuanski dos Santos, nos 

termos do art. 1.584 do Código Civil, consignando que a genitora poderá 

exercer o direito de visitas, a ser combinado entre as partes. Por 

conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, LAVRE-SE os termos de guarda definitiva, assumindo o 

requerente a responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo 

Diploma Legal.Sem custas e honorários advocatícios em razão das partes 

serem beneficiárias da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado e com as 

formalidades legais, cientifique-se o Ministério Público, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113887 Nr: 2370-60.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Apparecida Calazans

 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.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.130/131), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

A causídica da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes na quantia de 07 

(sete) salários mínimos vigente do valor auferido pela parte autora, 

devendo referidos valores serem depositados na conta indicada à fl.134 

em nome de Lucilei Volpe.

Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor restante de fl.130, devendo referido valor ser depositado na conta 

da autora Apparecida Calazans indicada à fl.134.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

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)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108491 Nr: 3934-11.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Montanhas Moreira

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

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

OAB:MT13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões ás 

fls. 74/82.

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 as formalidades previstas 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.: 130303 Nr: 5311-46.2015.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLMdS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:17.811-0 MT, Francis Dias Paiva - OAB:15513-O

 Vistos.Trata-se de “Ação de Guarda c/c Alimentos, Visita e com Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela” da menor Maria Luiza Micuanski dos 

Santos proposta por Josiane Rodrigues de Souza em face de José 

Augusto Micuanski dos Santos, ambos qualificados na exordial.A inicial 

(fls. 04/09) veio instruída com os documentos de fls. 10/12.A decisão de 

fls. 14/14v verso recebeu a inicial, postergou a análise do pedido de 

antecipação de tutela para após o aporte do estudo psicossocial e 

determinou a citação do réu.Declinada competência para este juízo (fls. 

20/21v).Recebida a inicial às fls. 25/26, bem como designada audiência 

conciliatória.O requerido apresentou contestação às fls. 36/40, alegando 

preliminarmente litispendência, bem como pugnando pela improcedência da 

presente ação.Relatório psicossocial acostado à fl. 51.Termo de audiência 

conciliatória à fl. 54.A parte autora manifestou-se à fl. 55, bem como o 

requerido às fls. 57/59, com os documentos de fls. 60/62.O Ministério 

Publico do Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 65/66v.Termo de 

audiência de conciliação às fls. 67/68.O requerido manifestou-se à fl. 

69.FUNDAMENTO E DECIDO.Sem delongas, observando-se a íntegra 

destes autos, sobremaneira, a finalidade do presente procedimento, 

colhe-se que apresenta as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa 

de pedir visualizados no bojo dos autos de n. 5292-40.2015.811.0007 – 

Código Apolo n. 130264. (...) Em arremate, no caso judicializado, não paira 

nenhuma dúvida acerca da coincidência subjetiva, de objetos e de 

pedidos.Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar arguida pelo requerido e 

RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação aos Autos de n. 

5292-40.2015.811.0007 – Código Apolo n. 130264, razão porque 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.Sem custas.Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 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: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Ante o exposto, no que diz respeito ao feito principal, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil para:(A) Confirmar 

a antecipação de tutela deferida às fls. 41/44;(B) DECLARAR a 

inexistência o débito discutido nos autos e, CONDENAR a ré a pagar a 

autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da 

publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito), com base 

no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ.Em razão da sucumbência, 

condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo 

em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima 

delineados.No que diz respeito ao feito reconvencional, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do Novo Código 

de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o 

trânsito em julgado e caso não seja requerido o cumprimento da sentença 

em 30 (trinta) dias, remetam-se os presentes autos ao arquivo, 

obedecidas as normas previstas na CNGC e desde que adimplidas as 

custas processuais pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129733 Nr: 4986-71.2015.811.0007

 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: Moto Honda da Amazonia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 É o que cumpria relatar. Verifico a necessidade da parte Autora 

especificar outras e eventuais provas, assim, proceda a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas 

que pretende produzir delimitando a pertinência das mesmas, sob pena de 

indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106236 Nr: 1523-92.2013.811.0007

 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: 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

 Intimação do Procurador do requerente/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 7324-96.2007.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Invest Incorporações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cintia Ramalho

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

Silva - OAB:11206-B/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. 91.

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
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 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007

 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: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Tatiane Patel, 

Andrea Patel

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

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

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

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 (C) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de 

abusividade de cláusula, vez que referido contrato encontra-se em 

conformidade com a Lei 9.656/98.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo 10% sobre o valor atualizado da condenação, com 

fulcro no § 3° do art. 20 do CPC.Após o trânsito em julgado, a parte autora 

deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do artigo 513, §1º do 

NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1159-95.2014.811.0004-Id.179121

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários atuais e primitivos 

da matrícula nº 252, com área de 442ha, sendo eles: PAULO LOPES DE 

CASTRO, agropecuarista e sua mulher, IRACI PEREIRA DE CASTRO, do 

lar, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Av, D, nº 210, Setor 

Oeste, em Goiânia-GO, matrícula nº 1.832, com área de 442,há, sendo 

eles: HONÓRIA JOSÉ LOPES, CENTRAL BRASILEIRA DE PRODUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa do seu representante legal, com 

sede na Rua Quintas, nº 303, sala 1015, cidade de Rio de Janeiro-RJ, 

ROMA AGROPASTORIL, na pessoa do seu representante legal, com sede 

no lugar denominado FAZENDAS SAUDADES, distrito de Cocalinho, 

Município de Barra do Garças-MT.

FINALIDADE: para querendo manifestarem por meio de advogado 

constituído, no prazo de 15(quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento ministerial de fl. 

33, devendo ser adotadas as seguintes providências; I - OFICIE-SE ao Sr. 

Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças para que em 05 (cinco) dias, encaminhe a este juízo 

cópia dos Protocolos de nº. 2.445, 33.824, e 34.853, da Escritura Pública 

de Compra e Venda lavrada no Livro nº. 172, fls. 101/108, datada de 

26/05/1982, bem como do Indicador Real em nome de CENTRAL 

BRASILEIRA DE PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e ROMA 

AGROPASTORIL S/A; II - OFICIE-SE ao Cartório de 4º Ofício de 

Goiânia/GO, para que no prazo de 05 (cinco) dias encaminhe a este juízo 

cópia da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em data de 24 de 

Junho de 1960, tendo como outorgante vendedor HONORIA JOSÉ LOPES e 

outorgado comprador PAULO DE CASTRO ou PAULO LOPES DE CASTRO; 

III - OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 

de Água Boa/MT, solicitando certidão dominial da Matrícula nº. 3.807; IV - 

Para garantir às partes interessadas o efetivo contraditório e a ampla 

defesa de seus direitos, INTIMEM-SE os proprietários atuais e primitivos 

das matrículas em análise, bem como possíveis interessados para, 

querendo, manifestem-se nos autos por meio de advogado constituído, no 

prazo de 15 (quinze) dias. V - Após a juntada de todos os documentos 

solicitados e decorrido o prazo para as partes se manifestarem, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação. 2. Cumpra-se, 

expedindo o necessário-FRANCISCO NEY GAÍVA-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, Urãnia Santos 

Barbosa, digitei.

Barra do Garças - MT, 24 de março de 2017.Elizângela Nunes de Oliveira 

Schweig Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172371 Nr: 5301-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ministerio Público da 

Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez 

comprovado o domínio da Embargante com relação ao veículo, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e DETERMINO a imediata 

baixa da constrição realizada às fls. 308, dos Autos de Improbidade 

Administrativa – Cód. 167366, em apenso, com relação ao veículo FIAT 

DOBLO ADVENTURE, placa: NFJ-5245, chassi: 9BD11985451021317, 

RENAVAM: 00839820747, ano/modelo: 2004/2005.23.ISENTO de Custa e 

Honorários, com forte no que disciplina o art. 3º, I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001-MT e item “2.14.5” da CNGC - Foro Judicial.24.TRASLADE-SE 

cópia da presente decisão para os autos principais de Improbidade 

Administrativa - Cód. 167366, em apenso.25.Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.26.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias.27.Expeça-se o necessário.28.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190037 Nr: 10316-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMdSQ, Luiz dos Santos Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Rondon Borba, Elaine Brito de Oliveira, 

Veronica Alves Vilar, Frederico de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 VISTOS.

1. Não obstante as alegações da parte requerente em seu petitório de fls. 

146/147, estas não merecem prosperar. Assim, INDEFIRO e mantenho 

incólume o determinado à fl. 144 cabendo ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221505 Nr: 3770-50.2016.811.0004

 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: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdMFR, LGdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya Borges Freitas - 

OAB:19.392, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, Paulo 
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Henrique Gomes Marques - OAB:20607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:35193

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

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

no valor de R$ 36,00 (trinta e um seis reais), na conta corrente: 35682-4, 

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

Barra do Garças, com cópia do comprovante do depósito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231032 Nr: 9795-79.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial de fl. 125 e DESIGNO audiência PARA O DIA 

29 DE MARÇO DE 2017, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo ser intimada a genitora dos menores, Sra. Eliane Leite Gomes, o 

Sr. Claudemir Luis da Silva, a avó materna Imavan Leite Gomes e as 

crianças e adolescentes.

2. Ciência ao Ministério Público.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 3930-41.2017.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSON RODRIGUES FIGUEREDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNGC, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, a intimação da parte autora para 

depositar diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e 

seis reais), na conta corrente: 35682-4, agência 7140-4 Banco do Brasil 

S/A, em nome da Diretoria do Forum de Barra do Garças, com cópia do 

comprovante do depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177237 Nr: 11430-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdOJ, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 VISTOS.

1. Tendo em vista a participação deste magistrado no Curso de Gestão 

Orçamentária, que irá ocorrer nos dias 06 e 07 de abril de 2017, nas 

instalações da ESMAGIS-MT, em Cuiabá, REDESIGNO a audiência para o 

dia 24 DE MAIO DE 2017, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190407 Nr: 10579-27.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA 

- OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, dando impulsionamento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202409 Nr: 5174-73.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASMSS, Marcela Martins Soares, Rafael Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Pollyana Machado 

de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

1. Tendo em vista a participação deste magistrado no Curso de Gestão 

Orçamentária, que irá ocorrer nos dias 06 e 07 de abril de 2017, nas 

instalações da ESMAGIS-MT, em Cuiabá, REDESIGNO a audiência para o 

dia 24 DE MAIO DE 2017, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171826 Nr: 4626-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martins da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

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

no valor de R$ 18,00 dezoito reais), na conta corrente: 35682-4, agência 
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7140-4 Banco do Brasil S/A, em nome da Diretoria do Forum de Barra do 

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

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214173 Nr: 11952-59.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244559 Nr: 2443-36.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florizan Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNGC, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, a intimação da parte autora para 

depositar diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e 

seis reais), na conta corrente: 35682-4, agência 7140-4 Banco do Brasil 

S/A, em nome da Diretoria do Forum de Barra do Garças, com cópia do 

comprovante do depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 8717-94.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEOdS, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:19.832/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para atualizar o débito, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1132-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus, ADRIANA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdo Halek Saleh Abdalla, Gilvan Furtado de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:15.569, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A

 Vistos.

1.Uma vez havendo desistência da penhora levada a efeito às fls.779/780 

(fl.811), DETERMINO a sua desconstituição. EXPEÇA-SE o competente 

mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis.

2.Por conseguinte, fica prejudicado o exame da impenhorabilidade 

(fls.781/786).

3.Por outro lado, INDEFIRO o pedido de fls.821/824, pois não há falar-se 

em renúncia tácita da solidariedade simplesmente porque eventualmente a 

dívida deixou por algum tempo de ser cobrada de todos os devedores 

solidários, exegese que se extrai do art.275, parágrafo único do Código 

Civil.

4.Não tendo havido impugnação específica quanto ao bloqueio de 

fls.876/877, DETERMINO o levantamento dos valores constritos em favor 

da exequente ADRIANA, que devem ser abatidos do montante da dívida.

5.Outrossim, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 

835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

6.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

7.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos devedores, também em 

05 (cinco) dias.

8.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 2785-23.2012.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste nos autos 

acerca a certidão encartada em fls. 132, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246740 Nr: 4039-55.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolline Rezende Malvina - 

OAB:19922/O, Paulo Emilio Monteiro Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 DE 

JUNHO DE 2017, ÀS 13h30 (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 20 de 456



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153971 Nr: 5463-45.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC M/T -CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE M/T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvania Silva de Sousa Setubal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. INTIME-SE O REQUERENTE PESSOALMENTE, para que, no prazo de 05 

dias, requeira os atos necessários ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224623 Nr: 5689-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecino Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Alves da Silva, Antônio Gouveia de 

Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

 1. Considerando o teor do Ofício de nº976/2016/RA, DETERMINO que seja 

oficiado o Cartório do 1º Ofício desta Comarca para que, promova o 

cumprimento da decisão judicial de fls.48/50, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, uma vez que o embargante faz jus ao benefício da gratuidade, que 

abrange consigo os emolumentos devidos à consecução de atos notariais, 

conforme disposto no art.98, §1º, inciso IX, do CPC/2015.

2. Ainda, determino a CITAÇÃO dos embargados, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para, querendo, ofereçam contestação, conforme disposto 

no art.679, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159759 Nr: 45-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cardoso Lauriano

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Visto.

1. O exequente às fls. 192/193, requereu o cumprimento de sentença, 

inobservando, no entanto, o disposto no art. 534 e seguintes do CPC/2015, 

razão pela qual houve despacho às fls. 200, determinando o 

prosseguimento do feito, observando-se que o executado é ente público.

2. Citado para impugnar os cálculos, o executado às fls. 203/204, 

concordou parcialmente com os cálculos, exceto, a multa de 10 % (dez 

por cento) e o valor referente aos honorários advocatícios, dispostos no 

artigo 523, § 1o, do CPC/2015, pela impossibilidade jurídica do pedido.

3. Pois bem.

4. No caso em tela, razão assiste o impugnante com base no artigo 534, § 

2º, CPC/2015, assim determino que o presente feito prossiga nos termos 

dos artigos 534 e seguintes.

5. Deste modo, homologo os cálculos de fls. 192, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos.

6. De outra banda, em razão do contido na RESOLUÇÃO 115 DO CNJ, 

determino que o executado se manifeste em 05 dias acerca de eventual 

compensação.

 7. Por fim, tendo em vista que o valor da obrigação é superior ao limite 

disposto na lei orgânica municipal, deve o requerente manifestar interesse 

na desistência da quantia excedente a 05 (cinco) salários mínimos, quantia 

esta com previsão de pagamento por meio de RPV, e a superior por meio 

de precatório requisitório.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246098 Nr: 3615-13.2017.811.0004

 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: Deuzenir Luiz Esteves, Espólio de Armando Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR 

C/C RESCISÃO DE CONTRATO ajuizada por ESPÓLIO DE ARMANDO 

LUVISON, REPRESENTADO POR DEUZENIR LUIZ ESTEVES em desfavor de 

GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

2. Em que pesem as arguições do autor, constato a necessidade de 

aguardar a apresentação de defesa, a fim de elucidar os fatos elencados 

na inicial. Deste modo, postergo a análise do pedido de liminar para após a 

apresentação da contestação.

 3. Posto isso, cite-se o requerido para comparecer a audiência de 

mediação que designo para o dia 24 de maio de 2017, às 16:00 horas, 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser citado com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil.

 4. O autor será intimado na pessoa de seu patrono (artigo 334,§3º, do 

Código de Processo Civil). Consigno que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

 5. Sendo a composição infrutífera, o requerido deverá oferecer defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da audiência da conciliação, 

conforme previsto no artigo 335, do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil).

 6. Em atenção a princípio da celeridade e economia processual, 

translade-se a fls. n. 02 da contrafé ao processo.

 7. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241937 Nr: 643-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joaquim Gabriel de Morais, Márcia Vieira de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 2. Remetam-se as informações requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Relator do recurso.

3. Cumpra-se na integra o determinado às folhas 69/70 e verso.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168656 Nr: 442-20.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva de Sousa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB - Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 
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Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Impulsionamento por certidão

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

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para informar nos autos os dados bancários para devolução de 

valores via alvará, no prazo de 05 ( cinco) dias, como nome completo, 

CPF/CNJ, agencia, conta bancaria, nome e nº do Banco, nos termos da 

decisão de folhas 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 247123 Nr: 4316-71.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas Souza, Kamila Souza Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:MT 14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Processo nº : 4316-71.2017.811.0004 (Cód. 247123).

Vistos, etc.

1. Perscrutando os autos observo que eventual decisão surtirá - pela 

natureza jurídica da demanda - efeitos em desfavor de Jose Edir Arruda 

Martins Junior, Bethania Meneses Dias, Lindalva de Fátima Ramos e 

Edemar Barbosa Belém, de tal sorte que eles devem figurar no polo 

passivo da lide. Com efeito, inexoravelmente decisão proferida no bojo 

deste processo influirá na esfera jurídica dos terceiros acima 

mencionados, porquanto o conteúdo do provimento pretendido redundará 

na alteração das designações deles, inclusive com modificação da 

comarca em que labutam. Sucede que situações deste jaez não podem vir 

à tona sem que os afetados tenham composto a lide, tendo em vista que o 

processo deve gerar efeito inter pars, podendo somente em situações 

excepcionais ser a eventual sentença imantada com efeitos erga omnes. 

Deste modo, atento ao disposto no artigo 5°, LIV, da CF, combinado com o 

artigo 114 do CPC, DETERMINO aos requerentes que promovam a citação 

dos demais litisconsortes necessários, sob pena de extinção do feito, 

estipulando o prazo de 15 (quinze) dias para tanto.

2. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23/03/2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227043 Nr: 7081-49.2016.811.0004

 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: Jessica Rangel Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamara Tania Texieira Costa, Unopar União 

Norte do Parana de Ensino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Antônio Sgarioni 

Júnior - OAB:PR-14.954, frederico vidotti - OAB:OAB/PR 31.257, 

Luciano Moraes Liberatti - OAB:PR 60.858, Marceli Fernanda Carelli 

- OAB:MT 16.054

 1. Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte 

já qualificada.

 2. Consta da certidão de folhas 191, exarada por Meirinho atuante nesta 

comarca que, em contato telefônico com a autora, com a finalidade de que 

aquele desse o regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

restou informado pela suplicante, não haver interesse no prosseguimento 

da ação.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Verifica-se que a requerente, deixou de praticar atos que lhe competia, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, evidenciando sua 

intenção de não prosseguir com o feito.

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando o 

manifesto desinteresse da parte autora pelo regular andamento do feito e 

tendo em vista que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, CPC.

6. Sem CUSTAS. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3178 Nr: 1882-47.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edward Pereira de Lacerda - 

OAB:4578/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, WESLEY 

SANCHEZ LACERDA - OAB:4584

 1. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO intentada pela parte já 

qualificada.

 2. O exequente fora instado a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 48, se limitou a requerer a suspensão do feito por prazo 

indeterminado para localizar bens passíveis de penhora em 07/04/2003. O 

M.M. Juiz de direito condicionou a concessão do pedido ao pagamento das 

custas processuais. Ante a inércia da parte, foi proferida decisão 

determinando o arquivamento provisório do feito em 08/02/2004. Os autos 

foram remetidos ao arquivo em 04/03/2004.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

09 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Custas ao exequente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 24132 Nr: 638-10.2001.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geiza Mara Gonçalves Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNO CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 21, o Defensor Público informou que a exequente deixou de 

comparecer na Defensoria Pública. Manifestou pela extinção do feito em 

28/07/2003. Foi proferida decisão determinando a remessa dos autos ao 

arquivo em 07/08/2003. O processo foi arquivado em 13/08/2003.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

15 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 4. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deixo de condenar o 

exequente ao pagamento das custas processuais. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22465 Nr: 78-68.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. SOUSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Execução Fiscal movia entre as partes já mencionada.

2. Havendo sido instalada a Vara Federal nesta comarca é de rigor o 

declínio da competência da justiça comum, por se tratar de feito que 

envolve ente Federal, ou seja, a Fazenda Nacional, conforme dispõe o 

artigo 109 da CF/88 C/C o § 3º do art. 64 do CPC/2015.

3. Frente ao exposto, DETERMINO A IMEDIATA REMESSA dos autos ao 

JUÍZO DA VARA FEDERAL ÚNICA dessa Comarca de Barra do 

Garças-MT, para providencias cabíveis.

4. Adote Sra. Gestora as providências necessárias para o devido 

cumprimento da presente decisão.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55179 Nr: 2571-76.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cazelli & Eckert Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DE ABREU - 

OAB:125725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Posto isso, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente na 

espécie em apreço com a consequente extinção do processo. Nesse 

sentido: (...) 8.Diante do exposto reconheço a ocorrência da prescrição, 

haja vista sua não interrupção e, por corolário, julgo extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015. 9.Custas 

ao exequente. 10.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54196 Nr: 2137-87.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FXAdSN, WdSS, EFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 85, se limitou a requerer o arquivamento provisório do feito em 

13/11/2008. O pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 

30/01/2009.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

05 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56565 Nr: 549-11.2006.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdS, NFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 86, se limitou a requerer o arquivamento provisório do feito em 

12/08/2011. O pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 

28/11/2011.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

05 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36912 Nr: 4685-56.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVFM, CEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - DP - 

OAB:3267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte 

já qualificada.

 2. A exequente fora instado a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 50, se limitou requerer o arquivamento provisório do feito na data de 

07/08/2007. O pedido foi concedido, sendo o feito remetido ao arquivo em 

29/09/2007.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

08 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3107 Nr: 276-18.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulândia Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR IRBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MANDURUCA DE 

ALENCAR - OAB:3940-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto reconheço a ocorrência da prescrição e, por 

corolário, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, II, do CPC/2015. 9.Condeno o exequente. 10.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 8650-71.2005.811.0004

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

 PARTE AUTORA: IFCdSD, JCdSD, DCdSD, MCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte 

já qualificada.

 2. A exequente fora instado a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 71, se limitou requerer o arquivamento provisório do feito na data de 

20/11/2008. O pedido foi concedido, sendo o feito remetido ao arquivo em 

15/01/2009.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

06 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custase honorários. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54718 Nr: 2230-50.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFSR, IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte 

já qualificada.

 2. O executado foi citado por edital para efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso. A curadora especial do devedor 

apresentou justificativa por negativa geral. Em 23/10/2007 foi proferida 

decisão indeferindo o pedido do devedor, determinando a expedição de 

Mandado de Prisão. Ante a ausência de localização do executado, o feito 

foi remetido ao arquivo em 31/01/2008.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Analisando os autos, constato que o feito encontra-se em arquivo 

provisório há mais de 08 anos, sem ter havido qualquer tipo de 

provocação pela exequente, razão pela qual, a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito é medida que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 4851-88.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFSC, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A parte autora fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 21, se limitou a requerer a suspensão do feito em 05/05/2004. Foi 

proferida decisão concedendo o pedido em 21/05/2004. O processo foi 

arquivado em 27/07/2005.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36278 Nr: 4280-20.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.C.D.S. rep. P/ sua mãe JUVERCINA DIAS ARAÚJO, 

Juvercina Dias Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Charles Anízio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - DP - 

OAB:3267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente foi intimada para receber o pagamento referente a pensão 

alimentícia na data de 01/07/2004. Em fls.36, foi proferido despacho 

determinando a remessa dos autos ao arquivo. O processo foi arquivado 

em 16/09/2004.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deixo de condenar a 

exequente ao pagamento das custas processuais. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68405 Nr: 1846-19.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdC, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 82, se limitou a requerer o arquivamento provisório do feito em 

09/09/2008. O pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 

01/10/2008.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

08 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 24 de 456



 Cod. Proc.: 30012 Nr: 4295-23.2002.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY STEPHANY LELIS ROCHA, SANGELLE LELIS 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINO FERNANDES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - DP - 

OAB:3267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 46, se limitou a requerer a suspensão do feito em 27/05/2004. O 

pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 27/07/2005. Foi 

certificado o decurso do prazo da suspensão processual, sem 

manifestação da parte interessada, fl. 49.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

10 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2819 Nr: 1999-38.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS TREVO S/A- GRUPO TREVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROBERTO LACOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES LUIZ RIZZOTTO - 

OAB:10053/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA intentada pela parte já 

qualificada.

 2. Na data de 12/09/2011, o exequente fora instado a se manifestar, no 

prazo de 48 horas, sob pena de extinção, contudo permaneceu inerte, 

consoante a certidão de fl. 44-verso. Em razão da inércia do exequente, o 

M.M. Juiz determinou a remessa do feito ao arquivo provisório em 

25/03/2002, fl. 46.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o exequente foi intimado para manifestar no prazo de 

48 horas, porém se manteve inerte, caracterizando abandono na causa. 

Friso que o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 09 anos, 

sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, razão pela 

qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida que se 

impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Custas ao exequente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 12986 Nr: 2838-92.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloyr Wanderley Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Sérgio Bressan - 803.968.608-34

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA intentada pela parte já 

qualificada.

 2. O exequente foi intimado para indicar o endereço atualizado do 

executado, sob pena de arquivamento do feito, na data de 06/03/2003, 

contudo permaneceu inerte, consoante a certidão de fl. 225-verso. Assim, 

foi proferida decisão determinando a remessa dos autos ao arquivo, 

sendo o feito remetido em 01/09/2003.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação do exequente, razão 

pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida que se 

impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Custas ao exequente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245533 Nr: 3232-35.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA BARRA DO GARÇAS LTDA, José de 

Oliveira, Milton Carlos Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de ÓTICA BARRA DO GARÇAS LTDA E 

OUTROS, todos qualificados nos autos.

2. CITE-SE o executado na forma do artigo 8º da Lei de Execuções 

Fiscais, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução.

 3. Em caso de não pagamento, PENHORE-SE tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida e acessórios e intime-se, inclusive, o cônjuge 

se casado for, caso a penhora recaia sobre bens imóveis.

4. Se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar ARRESTE-SE-LHE 

bens, na forma da legislação processual civil.

5. REGISTRE-SE a penhora ou arresto, independente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei de 

Execuções Fiscais.

6. AVALIE(M)-SE os bens penhorados ou arrestados.

7. Para o caso de pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, nos termos do art. 85, 

§ 3º, II, do Código de Processo Civil/2015.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36623 Nr: 4472-50.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHBRdS, LBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - DP - 

OAB:3267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 15, se limitou a requerer a suspensão do feito em 31/03/2004. O 

pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 23/11/2004.

 3.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

10 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 6. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 
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do CPC/2015.

 7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41938 Nr: 4346-63.2004.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDL, LPD, MPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 72, se limitou a requerer o arquivamento provisório do feito em 

15/01/2009. O pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 

29/04/2009.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

06 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-la 

ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202551 Nr: 5247-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailto Rodrigues dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Rodrigues de Oliveira, 

Espólio de Lenir Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Inventário intentado pela parte já qualificada.

 2. Às folhas 45, 100/101 o inventariante informa que a grande maioria dos 

herdeiros não possui condições de arcar com o pagamento dos impostos 

de ITCMD, Taxas Judiciárias e Custas Processuais imprescindíveis à 

finalização do presente inventário, razão pela qual, pugnou pela 

autorização judicial para a venda de 01 (um) imóvel, matriculado sob o 

número 13.504, para essa finalidade (quitação dos impostos).

 3. Às folhas 107/108, reforça o pedido, ante a anuência de todos os 

herdeiros representados pelo douto procurador do inventariante.

 4. Consta dos autos, também, a anuência dos outros dois herdeiros, 

representados por procurador distinto, nos termos da petição de folhas 

118.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. No caso em tela verifico que os herdeiros são representados 

judicialmente pelo Dr. Alcy B. Lira, a exceção de Antonio Rodrigues Filho e 

sua mulher, representado pelo Dr. Clovis Barros Marques.

 7. Vislumbra-se que embora tenha divergência acerca da partilha, todos 

os herdeiros suplicaram pela venda do imóvel (fls. 100/101 e 118), de 

modo que não há controvérsia sobre tal fato, de forma que, o acolhimento 

do pedido é medida que se impõe.

8. Frente ao exposto, havendo a concordância de todos os herdeiros, 

DEFIRO o pedido de folhas 100/101 e determino que seja a expedido 

ALVARÁ JUDICIAL autorizando o inventariante a proceder a venda do 

matriculado sob o número 13.504 junto ao C.R.I. local, com a finalidade de 

quitação dos tributos/impostos/taxas necessários à finalização da lide.

 9. Fica o inventariante condicionado à prestação de contas dos atos que 

serão realizados, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da efetivação da 

venda do bem, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis.

 10. As providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2515 Nr: 2481-83.1996.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Kuluene S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA 

- OAB:2.193-B/MT

 1. Cuida-se de Ação Anulatória intentada pela parte já qualificada.

 2. A parte autora fora intimada pessoalmente a providenciar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito (fls. 163v), sem, contudo, fazê-lo, 

tendo sido os autos remetidos ao arquivo em 23.01.2004.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2411 Nr: 32-12.1983.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO PINTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Joviano Júnior Santos Teixeira - OAB:OAB/MG 

99092, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573- B-MT

 Vistos.

1.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida entre as 

partes supramencionadas.

2. Os litigantes transigiram pondo um fim na presente ação executiva, 

conforme termos acordados às fls. 637/638.

 3.Houve prolação de sentença judicial homologatória, folhas 640, tendo 

sido ordenada a devolução da missiva expedida, sem, contudo, ordenar a 

baixa do gravame do bem imóvel.

 4. Deste modo, extinto o feito pelo pagamento do débito, DESCONSTITUO 

as PENHORAS realizadas nestes feito, determinando seja oficiado ao 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS respectivo, visando a BAIXA DO 

GRAVAME, cujo encargo será as expensas exclusivas da parte 

executada.

 5. Cumprido o acima determinado arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26342 Nr: 1028-43.2002.811.0004

 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 General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hans Norman Joesting - 

OAB:Oab/MT 1609-A

 1. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO intentada pela parte já qualificada.

 2. Houve prolação de despacho visando a intimação das partes, folhas 53 

verso. Instada a se manifestar, fls. 07.01.2003, o postulante quedou-se 

silente. E, não dispondo de numerário para o envio de nova 

correspondência, o feito fora remetido ao arquivo provisório no dia 

10.09.2003.

 3. O requerente, no dia 17.01.2014, ou seja, quase 10 (dez) anos após, 

pugnou pela juntada de instrumento de mandato nos autos, sem, contudo, 

requerer os atos necessários ao prosseguimento do feito.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Como já narrado acima, o feito encontra-se em arquivo provisório há 

mais de 13 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte 

autora, razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é 

medida que se impõe.

 6. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. CUSTAS pela autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23606 Nr: 539-40.2001.811.0004

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirso Pereira Leite e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 1. Cuida-se de AÇÃO DE DEPÓSITO intentada pela parte já qualificada.

 2. A parte autora fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 155 se limitou a requerer o arquivamento do feito “sine die”, em 

27.02.20012. O pedido foi deferido e os autos remetidos ao arquivo em 

25.06.2004.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 66223 Nr: 9023-68.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Lourenço Poleto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 1. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA intentada pela parte já qualificada. 

A parte autora as folhas 73 (em 13.04.2010) pugnou pela suspensão do 

feito “sine die” no intuito de providenciar a substituição processual e 

regularização do pólo passivo. Acolhido o pedido, folhas 75. Intimada à se 

manifestar em 13.11.2011, a Requerente quedou-se inerte (folhas 78) . 

Deste modo, o feito fora remetido ao arquivo provisório em 31.05.2011.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

06 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

enfatizando que, até o presente momento sequer houve a angularização 

processual desta ação, razão pela qual, a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito é medida que se impõe.

 4. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem CUSTAS. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35840 Nr: 4007-41.2003.811.0004

 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: HFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 1. Cuida-se de pedido de conversão de separação em divórcio intentada 

pela parte já qualificada.

 2. A parte autora fora intimada pessoalmente a providenciar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito (fls.16vº), sem, contudo, fazê-lo, 

tendo sido os autos remetidos ao arquivo em 29.10.2003.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem CUSTAS. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16573 Nr: 2926-96.1999.811.0004

 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: Lilla Comercial Industrial, Importadora & Exportadora de 

Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A parte autora fora instada a se manifestar, tendo sido retirado em 

carga do cartório no dia 22.10.2003 e devolvido em 17.03.2004, sem 

qualquer manifestação. Deste modo, o feito fora remetido ao arquivo 

provisório em 22.06.2004.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

12 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48940 Nr: 3304-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autonorte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 1. Cuida-se de Medida Cautelar intentada pela parte já qualificada.

 2. A pedido da parte a autora, o feito fora suspenso no dia 08.08.2005. 

Decorrido o lapso temporal, houve intimação do postulante, folhas 80 e 

verso, que quedou-se inerte, conforme consta da certidão de folhas 81, 

datada de 10.11.2005. Sendo, assim, os autos remetidos ao arquivo 

provisório em 16.12.2005.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

11 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32724 Nr: 2121-07.2003.811.0004

 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: BUTANTÃ ESPORTE CLUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LACERDA, WESLEY DE TAL, MESSIAS 

DE TAL, VALDIVINO DE TAL, JOSIAS DE TAL, "CEARÁ"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 1. Cuida-se de Ação de Possessória intentada pela parte já qualificada.

 2. A parte autora fora intimada pessoalmente a providenciar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito (fls. 120v), sem, contudo, fazê-lo, 

tendo sido os autos remetidos ao arquivo em 22.06.2004.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

13 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 5295-87.2004.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBAC, CADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEY RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 85, se limitou a requerer o arquivamento provisório do feito em 

13/11/2008. O pedido foi deferido e os autos fora remetido ao arquivo em 

30/01/2009.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

05 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação em custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3067 Nr: 1261-50.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Ivone Fuster Corby Soler, 

Oswaldo Soler Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO FORÇADA intentada pela parte já qualificada.

 2. O exequente fora instado a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 78, se limitou a requerer a suspensão do feito por prazo 

indeterminado para localizar bens passíveis de penhora em 31/03/2003. O 

M.M. Juiz de direito determinou o arquivamento provisório do feito em 

17/02/2004. Os autos foram remetidos ao arquivo em 04/03/2004, sendo 

desarquivados posteriormente (23/04/2010), para realizar a baixa da 

penhora a pedido de terceiro interessado e, em seguida, retornado ao 

arquivo, em 29/07/2011.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

09 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Custas ao autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 1040-57.2002.811.0004

 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: S.G.A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752, GABRIEL 

LOPES TEIXEIRA - OAB:5397/GO

 1. Cuida-se de Ação Revisional intentada pela parte já qualificada.

 2. Tentada a intimação pessoal da parte autora à providenciar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, fls.418, o AR retornou constando 

no carimbo dos correios como “desconhecido”. E, intimadas as partes por 

meio dos seus procuradores acerca dos documentos e folhas 424/486, 

noticiando que objeto da demanda foi decidido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ambas as partes quedaram-se 
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silentes, conforme consta da certidão de folhas 93.

3. Nesses termos, vislumbra-se a ausência de interesse processual na 

presente demanda, além do fato de os autos ter permanecido em arquivo 

provisório desde o dia 28.08.2006, ou seja, há mais de 10 anos, sem ter 

havido qualquer tipo de provocação pela parte autora, razão pela qual, a 

extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida que se impõe.

 4. Frente ao exposto, diante da inércia das partes JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

e VI do CPC/2015.

 5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50174 Nr: 3303-57.2005.811.0004

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Vistos.

1.Cuida-se de Impugnação ao valor da causa intentada pela parte já 

qualificada.

 3.Tendo sido extinto o feito principal, há a nítida perda do objeto do 

presente incidente, razão pela qual julgo o extinto sem o julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485 VI, do CPC/2015.

 4.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47587 Nr: 4518-68.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rond Ângelo Duarte da Silva, Maria Margarida Alves 

Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pela parte já 

qualificada.

 2. A exequente fora instada a se manifestar e, por meio da petição de 

folhas 57, se limitou requerer o arquivamento provisório do feito na data de 

23/05/2006. O pedido foi concedido, sendo o feito remetido ao arquivo em 

31/07/2006.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

14 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela exequente, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 5. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 8887-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Avelino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 936-60.2005.811.0004

 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: GNL, NNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672, Carla Milene Pereira Silva - OAB:OAB/MT22275/O, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Nubbia 

Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL ASSÊNCIO DE LISBÔA 

- OAB:12.932-GO

 Decisão interlocutória

I – Defiro a produção do exame genético (DNA) para analise da 

paternidade.

II – Designo para o dia 25 de abril de 2017, as 09:00 (MT), para coleta do 

material genético a ser realizado no Laboratório Central, localizado na R. 

Waldir Rabelo, 60, Centro, com contato pelo telefone 66 3407-2120.

III – Considerando que o exame de DNA foi requerido pelo réu, fls. 90, o 

mesmo deverá arcar com os custos, sob pena de prejuízo da prova e 

aplicação da sumula 301/STJ.

IV – Intimem-se as partes pessoalmente. Devendo a genitora trazer o 

menor ao ato advertindo-os que a ausência de qualquer das partes, ou 

recusa por parte do demandado em promover o pagamento para 

realização do exame, implicará nas devidas presunções legais.

V – Verificada a ausência de umas das partes, voltem-me os autos 

conclusos.

VI – Expeça-se carta precatória a Comarca de Goiânia/GO, para efetiva 

intimação do requerido, observando o endereço indicado as fls. 131, 

devendo constar as advertências do item IV.

VII – Após, com a realização do sobredito exame, intimem-se as partes por 

intermédio de seus procurados para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestarem.

VIII – Em seguida, voltem-me para designar audiência de instrução e 

julgamento, tendo em vista que o feito também versa sobre fixação de 

alimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 227006 Nr: 7049-44.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHGG, JdJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. Aponto que a intimação não necessita ser pessoal, 

nos termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 
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– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

II – Transcorrido o prazo sem indicação do endereço, voltem-me para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 244917 Nr: 2708-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Bazi - ME, Deni Nafez Bazi, Magi Nafez 

Bazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de um caminhão 

TRATOR marca SCANIA, modelo G440 A6X4, Placa NJS 2554/MT, cor 

BRANCA, ano 2010/2010, que se encontra em posse do requerido.II – 

Defiro ao meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o. do CPC. III – Buscado 

e apreendido, os bens deverá permanecer nesta comarca, junto ao 

depositário indicado pela autora, até o término do prazo de resposta do 

réu. IV – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao 

local de interesse do autor.V – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 

05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

10.913/04.VI – Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor 

dado à causa. Barra do Garças, 21 de março de 2017.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 231343 Nr: 9999-26.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital somente deve ser deferida quando demonstrar a 

impossibilidade da citação por carta ou mandado, pois nos termos do art. 

256, NCPC, esta citação tem lugar nas hipóteses em que for desconhecido 

ou incerto o réu, for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar e nos demais casos expressos em Lei.

Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no citado 

artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

No caso concreto, após frustrada a citação a parte requerente não 

demonstrou ter esgotado todas as possibilidades para que se proceda à 

citação pessoal da parte ré. Assim, se não comprovada que se esgotaram 

os meios possíveis para a localização do réu a citação será considerada 

nula, neste sentido JTA 121/354.

 Portanto, no caso concreto deve ser por ora, rejeitada a citação por 

edital, pois a autora não comprovou a impossibilidade de declinar os 

endereços dos requeridos e os requerentes não demonstraram que 

fizeram todas as buscas possíveis.

Decido:

I – Indefiro o pedido de citação por edital requerido as fls. 31.

II – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

por ausência de procedibilidade, indicar os endereços atuais dos 

requeridos ou comprovar a impossibilidade de decliná-los.

 Barra do Garças, 21 de março de 2017.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 226757 Nr: 6938-60.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFCdS, FBCdS, PDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. Aponto que a intimação não necessita ser pessoal, 

nos termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 

– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

II – Transcorrido o prazo sem indicação do endereço, voltem-me para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215653 Nr: 242-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Magno Carniel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rissa Lane Carniel dos Santos 

- OAB:364306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 245031 Nr: 2798-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. A. Gonçalves Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 I – Designo para o dia 05 de abril de 2017, às 15h30min (MT), audiência 

para oitivar a(s) testemunha(s) deprecada(s).

 II – Intimem-se, via DJE, devendo o requerido promover a intimação de sua 

testemunha, nos termos do art. 455 do CPC, ou conduzi-la 

espontaneamente, sob pena de prejuízo da prova.

 III – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 241667 Nr: 425-42.2017.811.0004

 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: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCUS TRANSPORTES LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Karina Ribeiro Novaes - OAB:197105/SP, MARCOS 

PAULO MACHADO LEME - OAB:267225

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

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

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

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

julgamento do feito no estado em que se encontra.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 194579 Nr: 253-71.2015.811.0004

 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: Maria Helena Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Tamos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

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

julgamento do feito no estado em que se encontra.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 244769 Nr: 2619-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitoria de Harleans Silva Bezerra, André Luiz 

Gomes Bezerra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 29, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 247057 Nr: 4272-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA, Motorola do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

apresentando os códigos de postagens dos envios e recebimentos do 

produto, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC.

II – No mesmo ato, deverá acostar aos autos, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita, os três últimos extratos bancários de todas 

as contas de sua titularidade, bem como cópia integral da CTPS para que 

seja comprovado o alegado.

III – Com o cumprimento, voltem-me para analisar o pedido liminar.

IV – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 247172 Nr: 4347-91.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGSM, PTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Myke Brendon Borges - 

OAB:21498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

apresentando a sentença que homologou o acordo de fls.11/12, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

II – Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199158 Nr: 3212-15.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

 1. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

ALIMENTOS movida por FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS em 

desfavor de WASHINTON GERALDO DOS ANJOS.

2. Apurado o valor devido (fls. 154/155 e 157) intime-se o executado para 

que, no prazo de 03 (dias) dias, efetue a quitação, conforme prescreve 

caput do artigo 528, caput, da lei processual vigente, sob pena de incorrer 

em prisão civil.

 3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 236665 Nr: 13918-23.2016.811.0004

 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: Cassia Cristina Bevilacqua Fuganti, Eduardo Nery 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT

 I – Ciente do acordão retro.

II – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

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

julgamento do feito no estado em que se encontra.

III – Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226175 Nr: 6574-88.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESdA, FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

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

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos

1. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

ALIMENTOS movida P.E.S.A., REPRESENTADO POR FABIOLA GOMES 

SPAGNOL DOS ANJOS por em desfavor de WASHINTON GERALDO DOS 

ANJOS.

 2. No caso em tela, verifico que não há notícia acerca de análise do RAI 

noticiado às folhas 120, pela Egrégia Corte Estadual.

 3. Entretanto, não havendo modificação da situação fática após a 

prolação da decisão de folhas 91/92, mantenho-a pelos seus próprios 

fundamentos.

 4. Deste modo, determino o cumprimento integral do ordenado às folhas 

92.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226177 Nr: 6576-58.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESdA, FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

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

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 
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OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos

1. Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

ALIMENTOS movida P.E.S.A., REPRESENTADO POR FABIOLA GOMES 

SPAGNOL DOS ANJOS por em desfavor de WASHINTON GERALDO DOS 

ANJOS.

 2. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 3. Remetam-se as informações requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Relator do recurso.

4. Cumpra-se na integra o determinado às folhas 74.

5. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 177749 Nr: 12029-39.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Máximo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 INTIMAÇÃO da parte autora., para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 276,40, e Taxa 

Judiciária no valor de R$ 150,00, através das Guias competentes, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 196838 Nr: 1708-71.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan, Terezinha Bée Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 I – Indefiro o pedido de dilação de prazo de fls. 264, tendo em vista que já 

transcorreu tal prazo desde a data do requerimento.

II – Arquive-se os autos com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 199127 Nr: 3193-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifesta-se sobre a proposta de honorários, vez que requereu a perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 161594 Nr: 2493-38.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Bradesco Vida & Previdência 

Privada S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 S E N T E N Ç A

1. Relatório.

 Trata-se de cobrança securitária proposta Poe Delmir Bonetti em face do 

Bradesco Vida e Previdência S/A. As fls. 166/167, fora colacionado aos 

autos cópia do acordo extrajudicial firmado pelas partes. Breve relato.

2. Fundamentação.

Considerando que as partes pretendem a homologação do acordo e que o 

feito está devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

3. Dispositivo.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 166/167.

Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Homologo a desistência do prazo recursal, após, arquive-se com as 

cautelas de estilo.

Sem condenação ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários 

conforme acordado.

 Publique-se,

Registre-se e

 Dispensada a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 Prov. 

20/2007 CGJ-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 183659 Nr: 5219-14.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trevisan Embalagens Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Neres Santana & Santana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o parcialmente o pedido retro.

II – Expeça-se o necessário para que seja promovida a citação do 

requerido, nos termos da decisão de fls. 30, observando o endereço 

indicado às fls. 57.

III – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 5400 Nr: 1154-06.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMAR INDÚSTRIA DE LUMINOSOS LTDA E 
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OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite 

o valor referente à diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, IV do CPC. Aponto que a intimação não necessita 

ser pessoal, nos termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 

– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

II –Transcorrido o prazo, e não havendo o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, voltem-me para sentença extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 152847 Nr: 3870-78.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Viana Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT 18071A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. Aponto que a intimação não necessita ser pessoal, 

nos termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 

– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

II – Transcorrido o prazo sem indicação do endereço, voltem-me para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 226311 Nr: 6651-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO GOMES VIDAL, José Ronaldo 

Gomes Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

de direito para impulsionamento da execução, no sentido de indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

II – Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, 

contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será 

suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

III – Transcorrido o prazo intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

IV – Após arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 

05 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 163507 Nr: 5084-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gorette Leão Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto S\antos de 

Souza - OAB:22433/o, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - 

OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:22433/O, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto,Decido:I – DEFIRO a restrição pleiteada.II – Deixo de 

proceder no bloqueio de veículo automotor, em virtude de não existir bens 

no CNPJ/CPF indicados, conforme extratos em anexo.III – Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, atualize o valor da dívida 

e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.IV – 

Sem a atualização do débito e indicação dos bens, suspenda-se o feito 

por 01 (um) ano, contados da data em que decorrer o prazo supra, 

período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V 

– Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2º e 4º do CPC.VI – Após o arquivamento definitivo e transcorrido o 

prazo prescricional de 03 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 243906 Nr: 2001-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnes Martins Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivam Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Dispositivo.I – Declino a competência para processar e julgar o presente 

feito, de ofício, pelas razões acima expostas.II – Preclusas as vias 

recursais, após as baixas necessárias, remetam-se os autos ao Juízo de 

Aragarças/GO.Barra do Garças, 21 de março de 2017.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 182218 Nr: 3993-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Indefiro o pedido de dilação de prazo, posto que o exequente já dispôs 

do mesmo prazo requerido para apresentar bens em nome do executado, 

contudo, não o fez.

II – Suspenda-se o feito por 01 (um) ano, período que será suspenso o 

prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

III – Transcorrido o prazo intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

IV – Após arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 

05 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 205045 Nr: 6613-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gervásio de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão Interlocutória

I – Indefiro o pedido de fls. 79/79v, posto que inexiste nos autos qualquer 
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documento hábil que comprove a hipossuficiência do requerente.

II – Intime-se o executado para pagar as custas processuais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de protesto em dívida ativa.

III – Havendo o recolhimento das custas, ao arquivo.

IV – Transcorrido o prazo sem o recolhimento, expeça-se a devida 

certidão de dívida, após , ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 205210 Nr: 6715-44.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Farias de Almeida - Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Grazzielle Sardá Velez, Lucivlado da 

Cunha Velez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido declaratório de rescisão contratual c/c cobrança de 

cláusula penal e indenização por perdas e danos proposta por Eliene 

Farias de Almeida em face de Amanda Grazziele Sardá Velez e Lucivlado 

da Cunha Velez. Foi determinada a citação dos requeridos e estes, 

conforme AR de fls. 62/63, negaram-se a exarar ciência. É sabido que o 

endereço dos requeridos é o informado.

Sabendo que o endereço dos requeridos são corretos e diante do teor do 

motivo de devolução do AR de fls. 62/63, hei por bem acolher o pedido de 

fls. 65/67.

 Neste sentido o Código de Processo Civil enuncia que, “quando, o Oficial 

de Justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer 

pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, 

voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar”, sendo o que 

ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,

Decido:

I – Defiro o pedido retro.

II – Cite-se os requeridos Grazziele Sardá Velez e Lucivlado da Cunha 

Velez, por hora certa, conforme endereço indicado as fls. 67, 

observando-se o disposto no art. 252 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

 Barra do Garças, 31 de março de 2017.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 225362 Nr: 6121-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital somente deve ser deferida quando demonstrar a 

impossibilidade da citação por carta ou mandado, pois nos termos do art. 

256, NCPC, esta citação tem lugar nas hipóteses em que for desconhecido 

ou incerto o réu, for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar e nos demais casos expressos em Lei.Segundo a lição de 

Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no citado artigo, é requisito 

básico e imprescindível a tentativa de “localização pessoal do réu por 

todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará 

aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de Processo 

Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).No caso concreto, após frustrada a 

citação a parte autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré. Assim, 

se não comprovada que se esgotaram os meios possíveis para a 

localização do réu a citação será considerada nula, neste sentido JTA 

121/354. Portanto, no caso concreto deve ser por ora, rejeitada a citação 

por edital, pois a autora não comprovou a impossibilidade de declinar os 

endereços dos requeridos e os requerentes não demonstraram que 

fizeram todas as buscas possíveis.Decido:I – Indefiro o pedido de citação 

por edital requerido as fls. 63/64.II – Intime-se a requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço correto e atual da parte ré, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. .III – 

Transcorrido o prazo sem indicação do endereço, voltem-me para 

sentença.Barra do Garças, 21 de março de 2017.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 36289 Nr: 296-62.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Marquez Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VICTOR CARLINI 

FORNARI - OAB:294340

 I – Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito para impulsionamento da execução, no sentido de 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

II – Transcorrido o prazo supra, sem a indicação de bens, suspenda-se o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, período em que estará suspenso o prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, §1º do CPC.

III – Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2º e 4º do CPC.

IV – Após o arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional 

de 05 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 156421 Nr: 8704-27.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLMdS, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Alves de Morais - 

OAB:37.234, Jeová Antonio do Nascimento Júnior - 

OAB:OAB/GO36792

 Decisão Interlocutória

1. Relatório.

Cuida-se de execução de prestação alimentícia, proposta por Huandre 

Leonardo Miranda da Silva, menor impúbere, representado por sua 

genitora, Sra. Cileine Machado Miranda, em face de Huandre Morais da 

Silva. Em fls. 32, a Defensoria Pública informou não estar conseguindo 

contato com o requerente para informar seu interesse no prosseguimento 

do feito. Breve relato.

2. Fundamentação.

O pedido formulado merece acolhimento, haja vista os argumentos 

expostos pela Defensoria.

O ônus de promover os atos do processo, especificamente quanto a 

promover o presente ato, consistente em seu interesse em dar 

prosseguimento ao feito, compete à parte autora da demanda.

Todavia, a Defensoria demonstrou não ter logrado êxito com a sua 

tentativa, restando cabível o preceito disposto no artigo 186, §2º do CPC.

 Bem como, merece destaque o disposto no parágrafo único do artigo 274 

do CPC, pois, é dever da parte informar ao Juízo sua mudança de 

endereço e, caso não a faça, e ocorra tentativa de intimação, esta 

presumir-se-á válida, sem prejuízo quanto à fluência dos prazos, contados 

estes da data da juntada do comprovante da correspondência aos autos.

 Assim, pelas razões expostas e ainda tendo em vista tratar-se de 

intimação para a parte manifestar seu interesse no prosseguimento da 

demanda, hei por bem deferir o pedido da parte requerente.

3. Dispositivo.

I – Defiro o requerimento retro.

II – Intime-se o requerente para, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

comparecer em juízo e manifestar quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito. Deverá ainda a parte autora atualizar seu 

endereço. Advirta-se o Meirinho que a busca a autora deve se limitar ao 

endereço que foi dado na exordial ou na última atualização, conforme 
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artigo 274, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 203597 Nr: 5826-90.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Divino dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

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

julgamento do feito no estado em que se encontra.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 170557 Nr: 2967-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido de expedição de ofício à DRF 

(Delegacia da Receita Federal), pelos motivos anteriormente expostos.II – 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito para impulsionamento da execução, no sentido de 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.III – 

Transcorrido o prazo supra, sem a indicação de bens, suspenda-se o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, período em que estará suspenso o prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, §1º do CPC.IV – Findo o prazo de 

suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da 

contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.IV – 

Após o arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 191510 Nr: 11382-10.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percília Maria Rodrigues, Valdirene de Souza Santos, 

Valmir Gomes de Souza, Wedson Pereira da Silva, Wanderley Alves de 

Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vislumbro, por ora, a presenças das condições da ação e a competência 

deste juízo, decido:

I – Cite-se o réu para, querendo, em 30 (trinta) dias, embargar.

II – À Distribuição para anotar que se trata de execução de sentença.

III – Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar expedição de requisição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 172203 Nr: 5049-76.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusnaiara Rodrigues Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 

5.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 I – Defiro o pedido de fls. 259 devendo ser anoto na capa dos autos e 

onde mais couber o nome dos novos causídicos da parte requerida.

 II – Certifique-se se houve o recolhimento das custas processuais por 

parte da autora.

III – Havendo recolhimento, arquive-se.

IV – Não sendo recolhida as custas, expeça-se a devida certidão de 

dívida, após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 211198 Nr: 10197-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Vieira Pereira Pelegrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

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

julgamento do feito no estado em que se encontra.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 155586 Nr: 7587-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Sia - ME, Gentil Sia - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto,Decido:I – DEFIRO a restrição pleiteada.II – Deixo de 

proceder no bloqueio de veículo automotor, em virtude de não existir bens 

no CNPJ/CPF indicados, conforme extratos em anexo.III – Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, atualize o valor da dívida 

e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.IV – 

Sem a atualização do débito e indicação dos bens, suspenda-se o feito 

por 01 (um) ano, contados da data em que decorrer o prazo supra, 

período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V 

– Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2º e 4º do CPC.VI – Após o arquivamento definitivo e transcorrido o 

prazo prescricional de 03 anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 240231 Nr: 16431-61.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumay Bernarde de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Teixeira - 

OAB:GO 29.795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 73, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198530 Nr: 2831-07.2015.811.0004

 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): MSNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Ciente do acórdão retro, que reformou a sentença de fls. 38, 

determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, IV do CPC. Aponto que a intimação não necessita 

ser pessoal, nos termos do entendimento sedimentado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO. STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 

1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda – julg. 10/10/2009 – DJE 

23/10/2009.

3. Transcorrido o prazo sem o pagamento da diligência, voltem-me para 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 241680 Nr: 432-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Jesus Ferreira, Jairo Francisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 432-34.2017.811.0004 – Cód. 241680

SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Jair de Jesus Ferreira, visando a interdição de seu 

genitor Jairo Francisco Ferreira. O pedido de tutela antecipada fora 

indeferido às fls. 34 e determinada a realização de estudo psicossocial. 

Apresentado o estudo, fls. 36/43, a parte requerente peticionou 

informando o falecimento da parte ré, fls. 45.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Pois bem, conforme se depreende dos autos, a parte requerida, a qual se 

pretendia a interdição, viera a falecer no dia 28 de fevereiro de 2017, 

conforme certidão de óbito anexada às fls. 46.

 O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso IX prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito quando em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal. No caso em epígrafe, 

temos uma interdição, ação essa que possui natureza personalíssima, não 

podendo ser transferida a outrem.

MORTE DA PARTE - AÇÃO INTRANSMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

(ART. 267, IX, CPC).

Ocorrendo a morte da parte autora e sendo a ação considerada 

intransmissível, deve extinguir-se o processo, com fulcro no artigo 267, IX, 

d o  C P C .  ( P r o c e s s o  n º .  2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 2 0 5 0 0 0 1  M G 

2.0000.00.510620-5/000(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, Data do Julgamento 20/04/2006, Data da Publicação 

03/06/2006).

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, IX do Código 

de Processo Civil.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças, 16 de março de 2017

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191339 Nr: 11276-48.2014.811.0004

 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: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Noleto de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as determinações 

presentes no art. 352 da CNGC que dispõe: “Restando infrutífera a 

intimação, será determinado o arquivamento, com baixa, com anotações 

no Cartório Distribuidor de todos os processos que estejam pendentes, 

exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, cujo valor atualizado 

seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).”

Ressalte-se que o arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do 

crédito, devendo ficar registrado na distribuição a existência de pendência 

em nome do devedor, para fins próprios.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245259 Nr: 2989-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscimeire Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devone Neres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 319 c/c art. 485, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246300 Nr: 3720-87.2017.811.0004

 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: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudimar José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, tendo por base o art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, face a inadimplência do requerido Cluedimar José 

Pereira da Silva.

Considerando que o pedido do autor baseia-se no descumprimento de 

contrato de financiamento para aquisição de bem, garantido por alienação 

fiduciária, e que o deferimento do pedido pressupõe a notificação do 

requerido, decido:

 1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

apresentando documento que comprove a notificação do requerido, sob 

pena de indeferimento da inicial.
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2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I e 330, I, ambos do CPC.

3. Emendada a inicial, voltem-me para deliberar quando o pedido liminar.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226925 Nr: 7013-02.2016.811.0004

 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: Plinio Guirra Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação de conhecimento proposta por PLINIO GUIRRA TORRES em 

desfavor de EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA., e assim o faço para os fins que se seguem:a) 

DECLARO a rescisão do contrato bilateral firmado entre os litigantes, dado 

o inadimplemento por parte da acionada Embrasystem Tecnologia Em 

Sistem, Importação E Exportação Ltdab) CONDENO a parte ré ao 

pagamento da quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a ser 

corrigida monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ), com 

juros legais moratórios contados da citação.Custas e despesas 

processuais pela parte ré, além de honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, declaro extinto o feito em tela com 

julgamento do mérito, nos exatos termos do disposto no artigo 487, inciso I, 

do NCPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se o cumprimento de todas 

as determinações e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Registre-se eIntimem-se, Cumpra-se.Barra do 

Garças, 20 de março de 2017.Francisco Ney Gaíva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 3073-34.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Pereira da Silva

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

Banco Daycoval S/A, Banco do Brasil S/A da Comarca de Torixoréu, 

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

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

Resende - OAB:84.400-MG, CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:OAB/SP 156.844, Fábio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386/SP, Leonardo Costa Ferreira de Melo - OAB:103.997, 

Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818

 Autos nº.: 3073-34.2013 cód. 170646

Vistos em Correição

1. Deram-se ciências às partes com relação ao retorno dos autos, tendo 

os Bancos réus que foram condenados ao pagamento de honorários, 

efetuado o depósito de tais valores.

 2. A parte autora requereu somente a expedição de Ofício, para que 

fossem limitados os descontos na conta corrente do requerente.

3. Intime-se a parte autora para que requeria o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias.

4. Decorrido o prazo, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades legais.

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

Às providências.

Barra do Garças, 21 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220595 Nr: 3180-73.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB, LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:16.653

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 83/88 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234757 Nr: 12597-50.2016.811.0004

 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: Aline Estefania Rodrgues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não foi juntado contrato junto à caixa econômica demonstrando que, pelo 

fato da falta da documentação pleiteada, ocorrerá o aumento abusivo nas 

parcelas. No mais, como ressaltado anteriormente, o rito próprio da ação 

de execução, já determina que se estabeleça prazo para que o executado 

cumpra com a obrigação, levando o prazo contratado ou o estabelecido 

pelo Juiz.Ressalte-se ainda que os e-mail juntados ao feito não são 

contemporâneos à propositura da ação, e somente provariam a 

animosidade entre as partes. Qualquer outra reclamação quanto ao 

atendimento recebido não cabe discussão nestes autos, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.1.Recebo a Inicial eis que 

presentes os requisitos legais e defiro os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos da Lei 1.060/50.2.Intime-se o executado, na pessoa de 

seu procurador, a fim de que cumpra a obrigação de fazer constante no 

contrato no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 815 do 

Código de Processo Civil.3.No caso de adimplemento ou de 

não-oferecimento de embargos, fixo, desde já, honorários advocatícios no 

percentual de 10% do valor da causa, sem prejuízo de acrescerem-se 

novos honorários no caso de, oferecidos embargos, serem eles julgados 

improcedentes. 4.Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de atraso no cumprimento da obrigação.5.Advirta-se o executado, que 

no caso de descumprimento da presente medida, é lícito ao exequente 

requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e 

danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos termos do art. 

816 do CPC.6.As intimações dirigidas ao exequente deverão ser 

realizadas na pessoa de seu patrono.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 21 de março de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 4394-70.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Yumi Matsumori Nacano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Akio Matsumori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta 

por MARCIA YUMI MATSUMORI em desfavor de EMERSON AKIO 

MATSUMORI, e assim o faço para os fins que se seguem:DECLARO a 

participação societária da autora na empresa “Oriental Pastelaria LTDA”, 

na proporção de 33,33% de suas cotas, assumindo os direitos e 

obrigações societárias pertinentes a sua cota parte. Oficie-se a Junta 
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Comercial de Mato Grosso-JUSCEMAT, remetendo copia desta sentença, 

para que efetue o registro do contrato social reconhecendo a autora 

Marcia Yumi Marsimori, como sócia da empresa “Oriental Pastelaria 

LTDA”.Custas e despesas processuais pela parte ré, além de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Por consequência, declaro extinto o 

feito em tela com julgamento do mérito, nos exatos termos do disposto no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se o 

cumprimento de todas as determinações e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se, Registre-se eIntimem-se, 

Cumpra-se.Barra do Garças, 21 de março de 2017.Francisco Ney Gaíva 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 6238-89.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Autos nº.: 6238-89.2013 cód. 173081

Vistos em Correição

1. Ciente do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso no Reexame Necessário da Sentença proferida nos 

autos, de nº. 6000/2016, reformando parcialmente a decisão a quo (fls. 

88).

2. Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

3. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

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

Às providências.

Barra do Garças, 21 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 2993-12.2009.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT 8794-A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, informar quanto a distribuição da carta precatória destinado ao juizo 

da comarca de Uberlândia-MG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 5744-25.2016.811.0004

 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: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando de Deporte Bohrer, Romilson 

Soares de Freitas, Caterine Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Aragarças-GO ou retirá-lá em cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243753 Nr: 1905-55.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para cumprimento do mandado, 

valor este que deverá ser depositado na seguinte conta bancária: CONTA 

CORRENTE Nº 35682-4, AGÊNCIA 7140-4, BANCO DO BRASIL, DIRETORIA 

DO FORO – OFICIAIS DE JUSTIÇA, comprovando nos autos o depósito 

efetivado, em DUAS VIAS (o original do comprovante de depósito mais 

uma cópia), no prazo de 10 (dez) dias; ou ofereça os meios suficientes e 

necessários ao cumprimento do mandado judicial, em nenhuma hipótese 

será aceito o comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239310 Nr: 15735-25.2016.811.0004

 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: Ireni Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 87/137 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme despacho de fl.83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 200459 Nr: 4052-25.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHPR, CPR, PFPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera da carta precatória, conforme as 

fls.56/68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179101 Nr: 1146-96.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracema Maria de Souza, Gersirley Maria de Souza, 

Gercilene Maria de Souza, Gercimar Alves da Cruz

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

Intermunicipal de Saúde Região do Garças e Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, Onélia F. Guimarães - OAB:12.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES para apresentarem 

memoriais finais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho de 

fls.225/226.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242082 Nr: 760-61.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUCIO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls.47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101262 Nr: 6265-77.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdo Halek Saleh Abdalla

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

de Fazenda, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

1 - Inicialmente, determino máxima prioridade no feito, não só por ser da 

meta 02 do CNJ este ano mas por já contar com mais de 06 anos de 

tramitação.

2 - Compulsando os autos, verifica-se que apenas a parte autora disse ter 

interesse na produção de prova oral, dizendo ser imprescindível ao 

deslinde do feito a oitiva dos representantes dos requeridos (Estado de 

Mato Grosso e DETRAN), bem como prova testemunhal.

À primeira vista, entendo que o feito aparenta estar pronto para 

julgamento, nos termos dos artigos 355 e 370 do CPC vigente, já que os 

fatos narrados no feito estão estampados em prova documental que dele 

faz parte.

Contudo, a fim de que não se alegue cerceamento de defesa, intimo via 

DJE o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste justificando 

a necessidade da prova oral, de forma específica.

Ressalto que em caso de silêncio, ou manifestação pelo julgamento, os 

autos deverão constar conclusos para sentença, de forma prioritária.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182478 Nr: 4215-39.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO a suspensão até a data requerida, devendo o processo 

aguardar em Cartório.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para, em 10 

(dez) dias, informar quanto à compensação, sendo que o silêncio será 

interpretado como quitação do débito.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 96447 Nr: 1384-57.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Marques Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1384-57.2010.811.0004 cód. 96447

 ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: Município de Barra do Garças - MT

PARTE REQUERIDA: Ana Maria Marques Moraes

INTIMANDO(A, S): Ana Maria Marques Moraes

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias: 1-) efetuar o 

recolhimento do valor de R$ 349,86, referente às “CUSTAS JUDICIAIS”, e 

do valor de R$ 63,64, referente à “TAXA JUDICIÁRIA”, ambas devidas ao 

FUNAJURIS; devendo OBSERVAR AS FORMAS CORRETAS DE 

PROCEDER AO PAGAMENTO, quais sejam: AS DUAS GUIAS REFERENTES 

AOS VALORES DEVIDOS AO FUNAJURIS DEVERÃO SER EXPEDIDAS POR 

MEIO DO SITE www.tjmt.jus.br; 2-) efetuar ainda, o pagamento do valor de 

R$ 100,45 que refere-se às custas do Cartório Distribuidor não oficializado 

de Barra do Garças/MT, DEVERÁ SER QUITADO PESSOALMENTE NO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR/CONTADOR (FÓRUM) ou DEPOSITADO na 

CONTA CORRENTE Nº 52.600-2, DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 

7140-4, juntado aos autos os comprovantes de recolhimento/pagamento, 

sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou encaminhamento 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. Eu, GBC, digitei.

 Barra do Garças - MT, 13 de março de 2017.

Edinalva Lourenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102374 Nr: 7377-81.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa a 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 150723 à 150732, conforme informado pelo exequente, fls. 

43/44.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 

150723 à 150732 o processo de execução cumpriu o seu objetivo, em 

relação a esta.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).
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Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 150723 à 150732, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, prosseguindo o 

feito em relação às demais.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199141 Nr: 3201-83.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oasis Fotos e Filmagens Ltda

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Suspenda-se o feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

3. Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar endereço correto e atual do requerido, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191069 Nr: 11077-26.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Santos Botelho

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

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores, do 

bloqueio realizado, em favor da exequente, observando-se as contas 

indicadas as fls. 43.

2. Intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

3. Transcorrido o prazo, e não havendo manifestação, arquive-se 

provisoriamente, anotando-se o prazo para prescrição.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 57673 Nr: 1338-10.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA M B OSÓRIO, Francisco Nunes Osório, 

Maria Das Mercedes Braga Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA E PARA CONTRARRAZOAR

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1338-10.2006.811.0004 – CÓDIGO 57673

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do 

Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

PARTE REQUERIDA: MARIA M B OSÓRIO e Francisco Nunes Osório e 

Maria Das Mercedes Braga Osório

INTIMANDO(A, S): Francisco Nunes Osório, CPF: 00280895100, RG: 

120609 2ªVIA SSP/GO, brasileiro(a), casado(a), comerciante; Maria das 

Mercedes Braga Osório, CPF: 52205436104, RG: 308373 SSP/GO, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante; Maria M B Osório, CNPJ: 

02674606000138, brasileiro(a), Endereço: Incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/3/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 19.364,84

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executados acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida às fls. 

207/verso dos autos, a seguir transcrita, em síntese, bem como para, 

querendo, no prazo de 15 dias, apresentarem contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto às fls. 209/213.

 SENTENÇA: “(...) Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a presente ação, ante a falta de condição de 

procedibilidade da ação. Condeno o exequente em custas processuais. 

Promova-se a baixa de eventual penhora realizada no rosto dos autos. 

Após o transito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de praxe.(...).”

Eu, VHMG, Téc. Jud., digitei.

 Barra do Garças - MT, 15 de março de 2017.

Edinalva Lourenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177811 Nr: 12088-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glenio Ferreira Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberta Pereira Lira, Espólio de Moises de 

Souza Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 1. Compulsando os autos denota-se que o mesmo atingiu seu objetivo.

 2. Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as 

anotações necessárias.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150368 Nr: 10083-37.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldivino Marques de Morais, Ilda Segurado dos Santos 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa, Francisco Luiz Esteves 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Martins - 

OAB:5.672-A, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Wilkerson 

- OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se a parte para no prazo de 20 (vinte) dias, acostar aos autos 

certidão do distribuidor acerca da existência ou não de ações 

possessórias, bem como providencie a juntada da planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me para 

deliberar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102767 Nr: 7771-88.2010.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLRM, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTG, AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Indefiro o pedido retro, haja vista o transcurso do tempo desde a data 

do requerimento.

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

de direito para impulsionamento da execução, no sentido de indicar a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito.

3. Sem a indicação da localização dos bens, suspenda-se o feito por 01 

(um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que 

será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

4. Transcorrido o prazo intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

5. Após arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

anos, voltem-me para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246582 Nr: 3923-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC), a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser realizada em 03 de Abril de 2017, às 

15h10min(MT) pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca, 

durante o MUTIRÃO DPVAT, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233339 Nr: 11506-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria de Jesus Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Girardi Filho, Espólio de Olivia 

Martins Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Girardi Lacerda - 

OAB:97954/mg

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores 

deixados pelo Espólio de Olivia Martins Girardi referente aos benefícios de 

aposentadoria espécie 41 e pensão por morte espécie 21 em favor da 

herdeira Joana Tereza Girardi.

2. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para cancelamento 

e baixa de registro de veículo em nome do Espólio de João Girardi Filho, 

podendo a inventariante dirigir-se ao referido órgão e solicitar as medidas 

necessárias para o cancelamento. Ademais, intime-se a inventariante para 

no prazo de 15 (quinze) dias acostar aos autos comprovante da 

existência de débito junto ao DETRAN.

 3. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 35.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181596 Nr: 3432-47.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consigo Construção e Incorporação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3432-47.2014.811.0004 – Cód. 181596

SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa a 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 173806, conforme informado pelo exequente, fls. 32/33.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 

173806 o processo de execução cumpriu o seu objetivo, em relação a 

esta.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 173806, em virtude do pagamento, com base no 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças, 16 de março de 2017

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167365 Nr: 10153-83.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Duarte Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação Indenizatória do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lorena Duarte Pimentel em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT. Fora prolatada sentença, fls. 133/135, julgando 

procedentes os pedidos iniciais e condenando o réu ao pagamento da 

indenização.

 Fora postulado pelo cumprimento de sentença. No entanto, antes que a 

mesma fosse recebida, o requerido apresentou pagamento voluntário. A 

requerente manifestou-se favoravelmente pelo valor depositado.
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Assim, decido:

1. Deixo de conhecer o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que 

a parte requerida pagou o valor da condenação de forma voluntária.

 2. Promova-se o levantamento dos valores depositados às fls. 181/183 

em favor da requerente, na forma disposta na petição de fls. 184/185.

3. Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 7695-98.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando da Silveira, Karina Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Andréa de Araújo - 

OAB:262.595

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Defiro a cota retro.

2. Intime-se a inventariante e a representante da herdeira menor para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da avaliação realizada as fls. 

131/134.

3. Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177625 Nr: 11881-28.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmon Alcantara de Sousa - ME, Agmon 

Alcantara de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Não foi possível proceder com a restrição de veículos por meio do sistema 

Renajud, tendo em vista que não foram encontrados bens em nome do(a) 

executado(a).

 Indefiro, por ora, o pedido de oficio a Receita Federal, valendo-me do 

disposto no capítulo 02, seção 16, Art. 476 da CNGC que dispõe: “As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.”

Intime-se a parte autora para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 97734 Nr: 2723-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odontológica Toledo Ribeiro Ltda, Paulo 

Egberto de Toledo Ribeiro, Vera Lúcia Corazza de Toledo Ribeiro

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

- OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o requerente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 188/201.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 49199 Nr: 811-92.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva Costa, F.L.A. Silva & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:MT4.770-B, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Proceda-se nova tentativa de intimação dos requeridos, observando o 

endereço de fls. 192.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para no prazo de 

10 (dez) dias indiciar endereço correto e atual dos executados, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 556-76.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Indefiro, por ora, o pedido de oficio a Receita Federal, valendo-me do 

disposto no capítulo 02, seção 16, Art. 476 da CNGC que dispõe: “As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.”

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão.

3. Transcorrido o prazo supra, sem manifestação nesse sentido, 

suspenda-se o feito pelo prazo de 01 (um) ano, período em que estará 

suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 921, §1º do CPC.

4. Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2º e 4º do CPC.

5. Após o arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 

05 anos, voltem-me para sentença.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 93597 Nr: 7371-11.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos em Correição.

Não foi possível proceder com a restrição de veículos por meio do sistema 

Renajud, tendo em vista que não foram encontrados bens em nome 

dos(as) executados(as).

 Indefiro, por ora, o pedido de oficio a Receita Federal, valendo-me do 

disposto no capítulo 02, seção 16, Art. 476 da CNGC que dispõe: “As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 
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obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.”

Intime-se a parte autora para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246566 Nr: 3910-50.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirvana Indústria & Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda, Juliano Nápolis Costa, Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 1. Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a citação do executado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

2. Cite-se como requerido pela exequente.

3. No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito exeqüendo.

4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245527 Nr: 3227-13.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene F. Faoro - ME, Marlene Fátima Faoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 1. Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a citação do executado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

2. Cite-se como requerido pela exequente.

3. No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito exeqüendo.

4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160923 Nr: 1676-71.2012.811.0004

 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, Município 

de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Gomes Piaui

 Mauro Gomes Piaui - OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Visando evitar eventuais alegações de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida, por meio de se procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, apresentar contestação, indicando as provas que 

pretender produzir (art. 306 do CPC), sob pena de serem presumidos 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, na forma do 

art. 307 do mesmo estatuto processual civil.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos 

ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173918 Nr: 7162-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nattiely Borges Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

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

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTEAUTORA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236569 Nr: 13840-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelza Moreira dos Santos Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:9.579-B, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - OAB:3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 40/46 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173455 Nr: 6641-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Pereira de Oliveira, Luiz Gomes Silva, 

Sebastião Gomes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - 

Elettrokasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Compulsando os autos, observo que a requerida não fora citada para 

manifestar acerca da habilitação, conforme dispõe o artigo 689 e 

seguintes do código de Processo Civil.

 Nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, o pedido de 

habilitação proceder-se-á nos autos da Ação principal, somente será 

processada em apartado quando houver a necessidade de dilação 

probatória diversa da documental, conforme art. 691 do mesmo código.

Determino a suspensão do feito, nos termos do art. 689 do CPC.

Proceda-se com a expedição de edital de intimação da herdeira Maria 

Helena Gomes Cavalcante que se encontra em local incerto e não sabido, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para que tome ciência da presente 

habilitação, nos termos do art. 259, III do CPC.

Não havendo manifestação, nomeio a Defensoria Pública para que atue 

como curador especial à herdeira.

Desde já determino que CITE-SE o Requerido pessoalmente para, em 05 

(cinco) dias, pronunciar-se quanto a presente habilitação.

Com a resposta nos autos, conclusos para decisão.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166610 Nr: 9132-72.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS Serviços e Construção Civil Ltda, Ana 

Gonçalves do Nascimento, Josuel Apadecido da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Cuiabá-MT ou retira-lá em cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244224 Nr: 2229-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Cristina de Oliveira Rohden Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado, valor este 

que deverá ser depositado na seguinte conta bancária: CONTA 

CORRENTE Nº 35682-4, AGÊNCIA 7140-4, BANCO DO BRASIL, DIRETORIA 

DO FORO – OFICIAIS DE JUSTIÇA, comprovando nos autos o depósito 

efetivado, em DUAS VIAS (o original do comprovante de depósito mais 

uma cópia), no prazo de 10 (dez) dias; ou ofereça os meios suficientes e 

necessários ao cumprimento do mandado judicial, em nenhuma hipótese 

será aceito o comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237369 Nr: 14353-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Augusto de Figueiredo 

Coelho - OAB:MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição..

1. Embora exista pedido de informações juntados ao feito, em consulta ao 

site do E. Tribunal de Justiça não fora possível averiguar quanto ao 

andamento do recurso interposot nos autos.

 2. Sendo assim, tendo decorrido tempo considerável, certifique-se se o 

mesmo já fora julgado.

3. No mais, não há determinação para suspensão do feito, denvendo a 

decisão de fls. 242/243 ser devidamente cumprida, mormente a citação do 

executados, a qual pende de cumprimento, embora o mandado de citação 

já tenha sido expedido.

4. Sendo assim, certifique-se quanto ao cumprimento do mandado de 

citação expedido nos autos.

5. Caso o mesmo não tenha sido cumprido, proceda-se com o 

desentranhamento do mandado para cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207463 Nr: 8005-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Oliveira Tavares, Pablo Costa Alves, 

Wilker Silva Lopes Nunes, Kaio Vinícius Saturnino de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Augusto de Oliveira Dolzan - 

OAB:6.515/MT

 Vistos.

Solicite cópia da denúncia, ofertada em face de Wilker Silva Lopes Nunes, 

conforme informações contidas na certidão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207463 Nr: 8005-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Oliveira Tavares, Pablo Costa Alves, 

Wilker Silva Lopes Nunes, Kaio Vinícius Saturnino de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Augusto de Oliveira Dolzan - 

OAB:6.515/MT

 Vistos.

Solicite cópia da denuncia, ofertada em face de Wilker Silva Lopes Nunes, 

conforme informações contidas na certidão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244937 Nr: 2725-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos.

 Com a finalidade de avaliar a manutenção do reeducando no juízo, tendo 

em vista que a anuência a anuência concedida no passado fora para que 

o reeducando cumprisse, nesta comarca, o regime semiaberto (fls. 813) e 

não no fechado, atualize-se o cálculo de pena com as respectivas 

projeções, diga o Ministério Público e venham conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234223 Nr: 12185-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Portanto, verificado a não desproporcionalidade da manutenção da prisão 

preventiva, não havendo mudança no quadro fático processual, e certo de 

que a prisão preventiva rege-se pela cláusula Rebus Sic Stantibus 

INDEFIRO o relaxamento da prisão preventiva do réu MARCELO HENRIQUE 

DUARTE.Certifiquem-se, nos autos, o cumprimento das missivas retro 

expedidas.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:20607-A
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 Vistos.

1. Tratam-se, os autos, de processo executivo de pena em desfavor de 

VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO.

2. Colhes dos autos que VARLDYR foi condenado, a princípio, a 05 

(cinco) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime 

semiaberto.

3. Contudo, em sede de recurso de apelação, a sentença foi reformada 

readequando a pena do Recuperando para 01 (um) ano e 08 (oito) meses 

de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa 

no valor mínimo, tendo sido, substituída, nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, por duas restritivas de direitos.

4. Entrementes, durante o curso da execução penal sobreveio notícia de 

que o Recuperando teria cometido novo delito, o que ensejou a regressão 

cautelar do regime de cumprimento de pena intimando a defesa para 

apresentar justificativa acerca do relatado.

5. Ocorre que, quando da análise do requerido pela defesa, noticiou-se 

nos autos, que o Recuperando foi condenado a 02 (dois) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão tendo como regime inicial da pena o fechado.

6. Dessa forma, verifica-se que o Recuperando encontra-se preso por 

força de sentença transitada em julgado.

7. De outro turno, verifica-se que em sede de recurso de apelação a 

primeira condenação do Reeducando foi convertida em duas restritivas de 

direito. Entretanto, conforme dispõe o artigo 44, §5º do Código Penal, 

sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o 

juiz decidirá sobre a conversão, se for possível ao condenado cumprir a 

pena substitutiva anterior.

8. Nesse sentido ainda, é o artigo 181, §1º, alínea “d” e “e” da Lei 

7.210/84.

9. Portanto, diante da superveniente condenação a pena privativa de 

liberdade, nos termos do artigo 44, §5º do CP, CONVERTO a pena 

restritiva de direito em privativa de liberdade.

10. Ademais, tendo em vista que cumpria pena privativa de liberdade em 

regime semiaberto, por ter cometido falta grave, REGRIDO-O 

definitivamente para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I 

da Lei 7.210/84.

11. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199752 Nr: 3583-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALADIER AGI - OAB:464

 1. Processo Executivo de Pena em cumprimento regular da reprimenda.

2. Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da 

defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena retro.

3. Intime-se o recuperando acerca do cálculo.

4. Aguarde-se o cumprimento da pena imposta.

5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160457 Nr: 1067-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 DESIGNO para dia 8 de AGOSTO DE 2017, às 08h00min (MT), a 

realização da sessão extraordinária do julgamento do acusado perante o 

Egrégio Tribunal do Júri Popular, que será realizado no Prédio do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se a escrivania, em expediente próprio, a 

organização do procedimento necessário a organizar a sessão 

extraordinária. A escrivania deverá promover a convocação dos jurados 

que servirão à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal do Júri, 

observando-se as formalidades que a legislação processual exige para o 

ato, e inclusive, a Lei 11.689/2008.Intimem-se as partes e as testemunhas, 

nos termos do artigo 425 do CPP atual e art. 431 também do mesmo 

diploma em vigor.Considerando que a citação por edital não demanda 

custos ao Poder Judiciário, e a fim de se evitar a redesignação 

desnecessária da sessão de julgamento, intime-se o réu por mandado e 

simultaneamente por edital. Independentemente de pedido nesse sentido, 

solicite-se à Coordenadoria com antecedência as armas apreendidas in 

casu, e outras providências quanto a disponibilização de servidores para 

servirem a sessão, bem como a alimentação aos jurados e 

servidores.Notifiquem-se e intimem-se todos acerca do ato agendado.No 

que tange as eventuais testemunhas militares ou que sejam servidores 

públicos, observe-se a regras do Código de Processo Penal quanto à 

requisição e ciência ao superior hierárquico do ato.Junte certidão criminal 

atualizada do réu. Cumpra-se com urgência.Expeça-se o necessário.Barra 

do Garças/MT, 9 de março de 2017.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159782 Nr: 79-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson dos Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

 Considerando que o reeducando não está a remir pena, seja por trabalho 

ou estudo, o cálculo encartado às fls. 249 não sofrerá alteração.

 Assim, indefiro o pedido de fls. 253.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215123 Nr: 12536-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Faria Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 EXECUTIVO DE PENA - Código 215123

Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 10 de maio de 2017 às 16h30min 

(Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240405 Nr: 16608-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurélio Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Hélio Fernando de Almeida Gomes - 

OAB:9.889/GO

 Designo audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2017 às 

15h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224654 Nr: 5705-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Maciel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 29 de junho de 2017 às 

15h00min (Horário oficial de Mato Grosso).
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225666 Nr: 6277-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escacela Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 EXECUTIVO DE PENA - Código 225666

Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2017 às 

15h15min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240891 Nr: 16947-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 EXECUTIVO DE PENA - Código 240891

Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2017 às 

15h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230551 Nr: 9434-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Winícios Fábio Costa de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 EXECUTIVO DE PENA - Código 230551

Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial, designo audiência admonitória 

para o dia 02 de maio de 2017 às 13h00min (Horário oficial de Mato 

Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237789 Nr: 14668-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Amorim Balduino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21101-MT

 Designo audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2017 às 

16h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240892 Nr: 16948-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Cardoso Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Hélio Fernando de Almeida Gomes - 

OAB:9.889/GO

 Designo audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2017 às 

15h30min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 48631 Nr: 3071-45.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Whudson Rios da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EXECUTIVO DE PENA - Código 215123

Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 10 de maio de 2017 às 16h30min 

(Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173469 Nr: 6656-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos.

De acordo com o pleito da defesa, promova novo cálculo de pena.

Tendo em vista que o reeducando está usando tornozeleira eletrônica há 

mais de 01 ano sem que descumprisse as condições impostas em 

audiência admonitória, INTIME-SE o recuperando para comparecer ao 

Setor de Monitoramento, a fim de que o equipamento seja retirado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195072 Nr: 565-47.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmyr Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 EXECUTIVO DE PENA - Código 195072

SENTENÇA.

Vistos.

O reeducando Valmir Costa foi condenado ao cumprimento de pena de 

02(dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias multa.

O representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que 

fosse declarada a extinção da pena imposta, em razão do integral 

cumprimento.

É a síntese. DECIDO.

Assiste razão ao Ministério Público considerando que o reeducando 

cumpriu, integralmente, a pena que lhe foi imposta na sentença 

condenatória do presente processo executivo de pena.

POSTO ISSO, declaro, com fulcro no artigo 109 da Lei 7.210/84, a extinção 

da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 46 de 456



Por oportuno, anoto que, “na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando à intimação do seu defensor”, constituído ou dativo (item 7.9.9, 

CNGC).

Havendo valores destinados como condição judicial, providencie a sua 

transferência como determinado.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, ao Cartório Distribuidor e ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).

P.R.I. e arquive-se, com as comunicações de estilo.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186043 Nr: 7115-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Jarbas Braga de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 29 de junho de 2017 às 

16h30min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244021 Nr: 2079-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rene Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 29 de junho de 2017 às 

14h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193000 Nr: 12371-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 Vistos.

Processo Executivo de Pena em cumprimento regular da reprimenda.

Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da 

defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena lançado às fls. 109, o 

qual leva o meu visto, declarando remidos os dias trabalhados.

Dê-se ciência ao recuperando ao tempo de seu comparecimento mensal 

em Juízo.

Aguarde-se o cumprimento da pena imposta.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212567 Nr: 10999-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Djalma Bandeira, Paulo César de Jesus 

Viana, Marileide do Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Pacheco Serpa - 

OAB:30011, NAIR RODRIGUES MAAS - OAB:02139/A

 Vistos.

Trata-se de uma ação penal em face do acusado Erick Djalma Bandeira em 

decorrência de fato delituoso previsto no artigo 288 c/c 171 do CP.

Tendo em vista que não foi possível a localização do acusado, acolho o 

pedido ministerial, dando prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

367 do CPP.

Posto isso, Intimem-se as partes para apresentarem memoriais nos termos 

do artigo 403, §3º do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165579 Nr: 7717-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos.

 Considerando que a testemunha Mateus Fernandes Ramos é comum às 

partes, e ante o desinteresse do Ministério Público em sua oitiva, intime-se 

a defesa para dizer se insiste na oitiva da vítima Mateus Fernandes 

Ramos. Caso positivo, deverá a defesa indicar seu paradeiro. Caso 

negativo, reabro o prazo das alegações finais, a fim de que a defesa 

possa, caso queira, complementar suas alegações finais.

 Intime-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 9554 Nr: 204-36.1992.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON MENDES DE PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

3.353

 Vistos.

Por preencher a principio os pressupostos recursais de ordem objetiva e 

subjetiva, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa.

Vista ao apelante para ofertar suas razões no prazo de 08 (oito) dias (art. 

600 do CPP).

Após decurso do prazo de apresentação das razões do réu, intime-se o 

Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal.

Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que os 

indigitados recursos sejam apreciados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96202 Nr: 2022-90.2010.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 Vistos.

Tendo em vista que exauriu o período de provas, sem revogação, declaro 

extinta a punibilidade de FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160978 Nr: 1754-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emilio Monteiro 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Posto isso, PRONUNCIO o réu NILTON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri, como incurso nas sanções ao art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV 

(surpresa) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.O acusado deverá 

aguardar o julgamento em liberdade.Após a preclusão pro judicato, 

intimem-se as partes para os fins do art. 422 do CPP.P.R.I.C.Barra do 

Garças-MT, 21 de março de 2017.CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162304 Nr: 3395-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioneles Rodrigo Silva, Wildeney Coimbra de 

Brito Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o réu Dioneles Rodrigo Silva para que no prazo de 

05 dias constitua novo advogado ou informe ao Oficial de Justiça se 

deseja a nomeação de defensor Público, ficando desde já, ocorrendo esta 

última hipótese, nomeada a douta Defensoria Pública.

 Cumpra-se com urgência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 236226 Nr: 13587-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Oliveira de Amorim, Graciez Alves Vilas 

Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do acusado Graciez Alves Vilas Boas para que 

apresente memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 140666 Nr: 10314-24.2011.811.0006

 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: FLGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OWD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos etc.

 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 

às fls. 1450, bem como a desistência do prazo recursal.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Oficie-se a fonte pagadora do requerido.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162197 Nr: 9981-04.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI LOURENÇO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente, pessoalmente, para manifestar se tem interesse na 

abertura de sucessão provisória, no prazo de 10 (de) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÊLICA CORRÊA 

PRIMO - OAB:13.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que a parte requerida pugnou pela 

suspensão do presente feito, vez que está residindo nos Estados Unidos 

da América. Assim requer a suspensão do processo até o seu retorno ao 

país para que possa prestar o seu depoimento a este Juízo.

 Analisando o petitório de fls. 195/196, entendo não merecer acolhimento, 

tendo em vista que o presente caso não se encaixa em nenhuma das 

hipóteses de suspensão do processo previstos no art. 313 do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, indefiro o pedido de fls. 195/196, devendo o 

requerido ser intimado, através de sua advogada constituída, para 

apresentação de rol de testemunhas, bem como para que junte aos autos 

seu visto de entrada nos Estados Unidos, conforme determinado em 

audiência (fls. 166), no prazo de 10 (dez) dias.

Certifique-se acerca da apresentação do rol de testemunhas pela parte 

autora.

 No mais, aguarde-se a audiência designado nos autos.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001732-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - 

0016646-A/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARIDES ALVES FERREIRA (RÉU)

FABIO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente c/c Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), emendar a inicial, a fim de: 1) 

Formular corretamente o pedido de mérito, pois deve ser certo e 

determinado. Deverá a parte autora indicar expressamente os dados do 

imóvel(eis) usucapiendo(s) no pedido de mérito (item vi da exordial); 2) 

Comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária de 

distribuição, eis que são imprescindíveis ao processamento do presente 

feito, não tendo havido pedido de justiça gratuita.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 167012 Nr: 3877-59.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DE CUIABÁ/MT (BANCO PANAMERICANO S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MATOS SERAPÍÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a intimação de fl. 33 não fora direcionada ao 

advogado Moisés Batista de Souza, tendo sido este quem subscreveu o 

pedido de desistência e também fora indicado para receber as intimações 

(fl. 06).

Diante disto, intime-se novamente a parte autora, por D.J.E em nome do 

advogado Moisés Batista de Souza, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a informação de fl. 30, na qual a 3ª Delegacia de 

Polícia Rodoviária Federal, localizada em Cáceres, informa a apreensão do 

veículo e requer a retirada do mesmo do pátio da PRF ou a concessão de 

autorização para venda do bem em leilão oficial.

 Deverá a parte autora informar o seu atual endereço, bem como ratificar 

ou não o pedido de desistência formulado à fl. 31, já que o bem fora 

apreendido pela PRF, o que viabiliza o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 8505-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca de bens da parte executada junto ao Infojud e 

Renajud (fl. 75).

Acostada aos autos as declarações de Imposto de Renda, o feito deverá 

passará a tramitar em segredo de justiça, devendo após, ser intimado o 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inerte, intime-se o exequente, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, indicando bens 

da parte executada passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Transcorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 355-49.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA CUNHA GARCIA, ISAIAS 

MARQUES GARCIA, ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Vistos etc.

Inobstante a juntada da petição de fls. 323/324 permanece irregular a 

representação de Isaias Marques Garcia, eis que não anuiu pessoalmente 

com os termos do acordo, tampouco fora acostado aos autos instrumento 

procuratório em que outorgue poderes a outrem para transigir nestes 

autos.

Ressalta-se que às fls. 323/324 o advogado dos executados Gustavo da 

Cunha Garcia e Rosa Maria da Cunha Garcia ratificaram o acordo 

realizado às fls. 314/319 (Procurações de fls. 39 e 315/315), pugnando 

por sua homologação, entretanto, persiste a impossibilidade de homologar 

o acordo, notadamente quando o referido acordo menciona o executado 

Isaias e este não o subscreve e/ou outorga poderes para que o façam em 

seu lugar.

Diante disto, intime-se Rodolfo Caio Carregaro Basílio, advogado que 

assinou o acordo em nome de Isaias Marques Garcia, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar procuração com poderes para firmar 

acordo/transigir.

Após, imediata conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 186805 Nr: 6250-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LUIZA TEIXEIRA BERGAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

20116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos levando-os à “EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA A 

IMPRENSA”, a fim de intimar A PARTE EXCIPIENTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para que efetue o pagamento das 

custas e taxas processuais já atualizadas no valor de R$ 397,33 

(TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no Protesto ou Dívida 

Ativa do Estado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 169939 Nr: 6197-82.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI RUIZ ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, MANOEL ALVARES CAMPOS, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA 

VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos levando-os à “EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA A 

IMPRENSA”, a fim de intimar A PARTE AUTORA, por meio de seu 
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advogado, legalmente constituído, para que efetue o pagamento das 

custas e taxas processuais já atualizadas no valor de R$ 1.755,06 (MIL 

SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no Protesto ou Dívida Ativa do 

Estado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 94401 Nr: 9412-42.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA DE LOURDES JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo 

Civil.Deixo de determinar a baixa da restrição do veículo, pois embora 

tenha sido deferida, não fora realizada junto ao Renajud.Eventuais custas 

pelo autor e sem honorários.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000528-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERREIRA SURUBI (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 
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esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

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, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 
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antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

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, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000528-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERREIRA SURUBI (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 
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esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 
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recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

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, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 
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que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

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, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 
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indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

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, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: arlindo murilo muniz - 

OAB:12145, ARLINDO MURILO MUNIZ - OAB:MS0012145

 INTIMAÇÃO da parte , na pessoa de seu advogado, para , requerer o que 

entender de direito, tendo em vistaq a certidão que segue 

transcrita...CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento a determinação 

contida no MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, mandado nº 206298, 

expedido nos autos supra identificados, me dirigi nesta cidade e não foi 

possível localizar o Executado SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, tendo 

em vista que segundo informações obtidas o mesmo não reside nesta 

cidade e não se tem noticia de seu atual paradeiro. Quanto ao 

Co-executado GENTIL ALCIDES GUSMAN, a informação obtida é de que 

ele é falecido. Realizei diligencias na residência da viúva e representante 

do Espólio Sra. NIlZA RAPP PINTO DE ARRUDA, a qual não foi encontrada 

e a residência encontrava sempre fechada e a informação obitida é de 

que ela encontra-se viajando e não apareceu ninguém para atender os 

chamamentos. Estas diligências se deram para que este Oficial pudesse 

apurar dessas pessoas sobre a existência de bens em nome dos 

Executado para que assim pudesse ser feita a penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para quitar o débito dos autos. No entanto 

restou negativa estas diligencias e assim passei a diligenciar no INDEA, e 

lá fui informado que o Executado SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, não 

possui cadastro de de registro de semovente em nome dele naquele 

Órgão. Já o executado GENTIL ALCIDES GUSMAN, possui cadastro onde 

há registro de semoventes em nome dele, porém, somente será fornecidoi 

tais informações mediante requisição judicial, porque, segundo o 

atendente, essas informações são de uso exclusivo do orgão. No 

DETRAN, o executado SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, não possui 

nenhum veiculo registrado em nome dele. Já o Executado GENTIL ALCIDES 

GUSMAN, possui cinco veículos registrados em nome dele conforme se 

verifica do prontuário fornecido pelo orgão. E, por último, me dirigi ao RGI, 

e lá foram solicitadas certidões de resgistro de imóveis de inteiro teor e de 

quantos imóveis tiverem registrado em nome dos Executados SEBASTIÃO 

MACEDO BERNARDES e GENTIL ALCIDES GUSMAN, sendo que as 

buscas, será fornecida mediante o pagamento de R$ 42,042,00 (quarenta 

e dois reais e quarenta e dois centavos)quantia esta já paga por este 

Oficial e, caso a mesma for positiva cada uma certidão custará R$ 18, 70 

cada uma, valor este que deverá ser arcado pelo Autor para retirada de 

tais certidões que deverão estar prontas em no máximo 20 dias. Assim 

sendo, faço a juntada da informação do DETRAN aos autos, bem como, do 

protocolo de solicitação de certidão do CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS em nome dos executados, para que a parte Autora tome 

conhecimento e assim arcar com os custos das certidões, caso estas 

sejam positivas, bem como, ressarcir a este Oficial o valor pago para que 

as buscas fossem realizadas no RGI. Podendo ainda, caso necessário, 

manifestar sobre o interesse em qual dos bens que deverão ser 

penhorados após a juntada da certidão do RGI. Busquei manter contato 

com o a parte Autora, no entanto, a agencia do HSBC não existe mais 

nesta Cidade. Dessa forma, faço a devolução do mandado aos autos para 

os devido fins.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001532-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - 9898-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Certifico e dou fé que a contestação foi apresentada no prazo legal. Isto 

posto, nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsionam-se os autos para 

intimar a parte requerente a impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1003268-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - 18932-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Certifico e dou fé que a contestação foi apresentada tempestivamente. 

Isto posto, nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsionam-se os autos 

para intimar a parte requerente para impugná-la no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 198320 Nr: 2461-85.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ESTADO DE MATO 

GROSSO contra CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO e Outro, no qual 

sustenta excesso na execução. (fls. 05/09).

Manifestação à fl. 10.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Versam os autos sobre excesso no processo executivo, sob o argumento 

de que os índices de juros e correção monetária foram aplicados em datas 

iniciais incorretas, tanto para o valor principal como para os honorários.

Devidamente intimada, a parte embargada concordou com todos os termos 

apresentados pelo embargante, o que conduz ao reconhecimento jurídico 

do pedido, nos termos do art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR PROCEDENTES os pedidos da exordial, na forma art. 487, III, 

“a” do CPC para reconhecer o excesso alegado e considerar o valor 

exequendo na data de 31/08/2015 o total de R$ 4.955,13 - sendo R$ 

4.407,28 (PRINCIPAL) e R$ 547,85 (HONORÁRIOS) - TOTAL: R$ 4.955,13;

(b) Sem custas e sem honorários;

(c) Preclusa a via recursal, determino o prosseguimento da Ação de 

Execução em apenso, em todos os seus termos, procedendo-se as 

anotações de estilo, com extração de cópia da presente sentença e 

cálculos, e posterior juntada à Ação Executiva;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155187 Nr: 2685-28.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILZA LEITE EGUES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a Fazenda Pública executada impugnou os cálculos 

apresentados pela credora (fls. 268/272) e apresentou novos cálculos às 

fls.273/275.

Em sua manifestação a exequente concorda com os cálculos 

apresentados pelo Ente executado no valor de R$ 6.987,20 na data de 

31/03/2016, requerendo que seja homologado pelo Juízo.

Pugna o causídico pela inclusão dos honorários contratuais no percentual 
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de 25% (contrato de fl. 280).

Considerando que os cálculos apresentados às fls. 273/275 estão 

desatualizados e, tratando-se de mero cálculo aritmético, primando pela 

celeridade e economia processuais, este Juízo atualizará o valor 

exequendo, nos mesmos parâmetros utilizados pela executada, ante a 

anuência da credora.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pleito do causídico para incluir os honorários contratuais no 

valor do seu crédito;

b) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

7.462,06 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) 

SENDO: PRINCIPAL: R$ 4.789,20 e HONORÁRIOS: R$ 2.672,86 

(sucumbenciais: R$ 1.076,46 + contratuais: R$ 1.596,40);

c) 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;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51951 Nr: 1258-40.2006.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796, SANDRO ALFARO - OAB:3361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o feito já estava apto para expedição da RPV, cujos 

cálculos já foram homologados à fl. 205.

Ocorre que aportou petição do causídico pugnando pela inclusão dos 

honorários contratuais no percentual de 20% (contrato de fl. 233).

Considerando que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo à fl. 

221 estão desatualizados, vez que confeccionado em Junho/2013 e, 

tratando-se de mero cálculo aritmético, primando pela celeridade e 

economia processuais, este Juízo atualizará o valor exequendo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pleito do causídico para incluir os honorários contratuais no 

valor do seu crédito;

b) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

32.018,98 (trinta e dois mil, dezoito reais e noventa e oito centavos), 

SENDO: PRINCIPAL: R$ 23.286,53 e HONORÁRIOS: R$ 8.732,45 

(contratuais: R$ 5.821,63 + sucumbenciais: R$ 2.910,82);

c) 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;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 9174-57.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o feito já estava apto para expedição da RPV, cujos 

cálculos já foram homologados por este Juízo à fl. 254.

Às fls. 256/257 aportou petição do causídico pugnando pela inclusão dos 

honorários contratuais no percentual de 20% (contrato de fl. 260).

Considerando que os cálculos elaborados pelo Juízo à fl. 255 estão 

desatualizados, vez que confeccionado em Julho/16 e, tratando-se de 

mero cálculo aritmético, primando pela celeridade e economia processuais, 

este Juízo atualizará o valor exequendo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pleito do causídico para incluir os honorários contratuais no 

valor do seu crédito;

b) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

6.656,83 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três 

centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 4.750,58 e HONORÁRIOS: R$ 1.906,25 

(embargos: R$ 718,61 + contratuais: R$ 1.187,64);

c) 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;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82422 Nr: 8883-57.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Deferir o 

pleito do causídico para incluir os honorários contratuais no valor do seu 

crédito;b)Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total 

de R$ 14.749,35 (quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta 

e cinco centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 9.057,80 e HONORÁRIOS: R$ 

5.691,55 (sucumbenciais: R$ 2.264,45 + contratuais: R$ 2.264,45 + 

embargos: R$ 1.162,65);c)Requisite-se diretamente o pagamento da RPV 

(Lei Municipal nº 1.840/03), 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;d)Com a informação da liquidação, voltem conclusos;e)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179938 Nr: 2231-77.2015.811.0006

 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: JOELCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para conferir à parte autora o direito de 

cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e 

a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, 

afastando-se a incidência do o §1º, in fine, do art. 221 da Lei 

Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, por entendê-la incompatível 

com o art. 5.º, caput da Constituição da República de 1988;b)Isenção de 

custas, na forma do art. 98, I CPC;c)Em razão da sucumbência recíproca, 

na proporção de 25% para o autor e 75% para o Estado de Mato Grosso, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

forte no art. 85 §3.º, I c/c art. § 14.º c/c art. 98, VI CPC, consignando que a 

parte do autor ficará suspensa em razão da gratuidade de 

justiça;d)Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

força no art. 496 § 3.º, II CPC;e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6707 Nr: 379-14.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCONCIAL-INDAL, RIZÍCOLA CENTRO OESTE 

DE MATO GROSSO, MANOEL JOAQUIM DA COSTA, NELSON DO CARMO, 

RUBENS CELSO RODRIGUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI VERGÍLIO BRASIL 

BORGES - OAB:SP/137816

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a)Em atendimento à decisão prolatada no agravo de instrumento (retro), 

suspender a expedição de alvará de liberação do valor bloqueado em 

favor da exequente, até o julgamento do mérito do recurso;

b)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 9851-43.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL LEOPOLDO, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR 

FEDERAL DO INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Pelo presente, nos termos do art. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento 

n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, visando instruir o OFÍCIO REQUISITÓRIO a ser 

expedido, INTIMO o(a) exequente, na pessoa do patrono, via DJE, para 

que traga aos autos: DADOS DE CONTA BANCÁRIA de titularidade do(a) 

credor(a), para depósito do CRÉDITO, no prazo de 5 (cinco) dias, BEM 

COMO DADOS BANCÁRIOS do credor dos HONORÁRIOS, com os 

respectivos CPF’s, ESCLARECENDO que, caso a conta bancária para 

depósito do valor do(a) credor(a) seja a do(a) procurador(a), deverá 

conter na Procuração PODERES para “DAR E RECEBER QUITAÇÃO”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161490 Nr: 9284-80.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALICE MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo presente, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, impulsiono o 

feito INTIMANDO a parte autora, através de seu advogado via DJE/MT, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobreo laudo médico de 

fls. 80/83.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57902 Nr: 4245-49.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZZA CASTILHO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA ANGELA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8.914, ANDREI 

TEIXEIRA COSTA TAKAKI - OAB:12981, CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT, SANDRO 

ALFARO - OAB:3361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que, por ora, deixo de expedir o RPV pertinente, considerando 

os termos do item “d” da decisão proferida às fls. 368/368v. Diante disso, 

nos termos do art. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT INTIMO A PARTE EXEQUENTE, via DJE, na pessoa de 

seu PROCURADOR, para que MANIFESTE-SE acerca de eventual renúncia 

ao valor excedente, para recebimento do crédito por RPV, cujo valor atual 

é de no máximo R$ 33.354,24 (256 UPF’s x R$ 130,29 - Portaria: 33/2017 – 

Mar/17), no prazo de 5 (cinco) dias, ESCLARECENDO que, caso nada seja 

requerido, será expedido PRECATÓRIO em favor da exequente (Lei 

Estadual nº 7.894/2003), por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, forte no art. 535, §3º, I do CPC.

Tatiana Rodrigues B. de S. Ribeiro

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137522 Nr: 6844-82.2011.811.0006

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

 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: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis" o 

prazo para que o Requerido comprovasse nos autos o pagamento da RPV 

retro, quedando-se inerte. Assim, amparada no art. 152, inciso VI do 

CPC/15, por cautela, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Exequente, 

via DJE/MT, para que no prazo de 05(cinco) dias informe se de fato 

recebeu ou não o valor a que tem direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150064 Nr: 8780-11.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GILBERTO FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, INTIMA-SE o Requerente, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que fique ciente de que deverá comparecer à perícia que 

foi designada para ocorrer em 10.05.2017, às 11horas, no consultório do 

médico do Sr. Perito Dr. José Dárcio, localizado à rua Cel. José Dulce, nº 

109, centro, nesta cidade. Assim, em ato contínuo, conduzo os autos em 

carga ao Requerido a fim de que também tome conhecimento da 

designação do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 9074-63.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO NOBRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo presente, nos termos do art. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento 

n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, visando instruir o OFÍCIO REQUISITÓRIO a ser 

expedido, INTIMO o(a) exequente, na pessoa do patrono, via DJE, para 

que traga aos autos: DADOS DE CONTA BANCÁRIA de titularidade do(a) 

credor(a), para depósito do CRÉDITO, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186472 Nr: 6054-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: PAMELLA ZOCCOLI GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, nos termos do art. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento 

n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, visando instruir o OFÍCIO PRECATÓRIO 

REQUISITÓRIO a ser expedido, INTIMO o(a) exequente, na pessoa do(a) 

patrono(a), via DJE, para que traga aos autos: DADOS DE CONTA 

BANCÁRIA de titularidade do(a) credor(a) , para depósito do CRÉDITO, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 59802 Nr: 6102-33.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo. Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, bem como 

levando-se em consideração que o Ministério Público pugnou pela 

revogação da prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso III, do 

Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

anteriormente decretada e concedo a liberdade provisória ao réu Antonio 

Carlos Cardoso Garcia, mediante aceitação das condições que serão 

impostas nesta oportunidade.O restabelecimento da liberdade ao 

beneficiária deverá ser realizado mediante a aceitação e cumprimento das 

seguintes condições:1) Declarar antes do cumprimento do alvará de 

soltura os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e 

preciso;2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal desta comarca a 

eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser 

intimado dos atos processuais;3) Comparecer a todos os atos 

processuais para os quais for intimado;4) Não se ausentar do território da 

comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo criminal;5) 

abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;Aceitas as 

condições e advertido o beneficiário de que o descumprimento das 

medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão, 

cumpra-se, servindo a presente como carta precatória e alvará de soltura, 

se por outro motivo não estiver preso o réu Antonio Carlos Cardoso 

Garcia.Aguarde-se a citação do réu, bem como a apresentação de 

resposta escrita à acusação.Intime-se o subescritor da petição de fls. 

112/113 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 

instrumento de procuração que lhe outorga poderes para atuar no 

feito.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 198797 Nr: 2767-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA, 

WENDER DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo em regular tramitação.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA, WENDER DA SILVA CARVALHO, 

RONILSON POQUIVIQUE DE ARRUDA, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso II e IV, e art. 121,§ 2º, inciso IV c.c. 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo 

diploma legal.

Os réus tiveram a prisão preventiva decretada, conforme decisão datada 

de 16/03/2016.

A denúncia foi recebida em 18/04/2016.

O feito foi desmembrado com relação à Ronilson Poquivique De Arruda.

Destarte, MANTENHO a prisão preventiva, pelos seus próprios 

fundamentos, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

concreta do delito.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.

VOLTEM os autos ao Juiz Natural.

As providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 173964 Nr: 9175-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA, 

GENIELSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo em regular tramitação.

Os acusados GENEILSON DA SILVA CAMPOS, MARLENE DELUQUE DA 

SILVA MIRANDA E FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR foram 

denunciados pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 121, § 2º, 

incisos II, III e IV, do Código Penal.

Conforme decisão de fls. 326/342, a denunciada Marlene Deluque da Silva 

Miranda foi impronunciada e Geneilson da Silva Campos e Francisco Sales 

da Silva Junior foram pronunciados, ocasião em que foi mantida a prisão 

de ambos.

Em decisão proferida no Habeas Corpus n. 170337/2016, determinou-se a 

soltura somente de Francisco Sales da Silva, anulando o feito com relação 

ao mesmo, cujo desmembramento foi determinado à fl. 523, mantendo 

incólume a situação processual de Geneilson da Silva Campos.

Assim, a prisão preventiva do denunciado se sustenta pelos próprios 

fundamentos, bem como pela gravidade do crime em concreto e pela 

garantia da ordem pública.

A realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri foi designada 

para 11/04/2017, porém, diante das certidões de fls. 535 e 538, abra-se 

vistas dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

RETORNEM os autos ao Juiz Natural.

 As providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 207377 Nr: 8210-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE FERNANDO SANTOS DE BRITO, 

LUCAS BASILIO MIRANDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10.139-MT, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Processo em regular tramitação.O 

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de LAERTE 

FERNANDO SANTOS DE BRITO e LUCAS BASILIO MIRANDA FIGUEIREDO, 

pela prática, em tese, do crime previsto no artigo art. 157, § 2º, incisos I e 

II, do Código Penal.Os acusados foram presos em flagrante delito em 

26/09/2016 sendo a prisão convertida à modalidade preventiva, conforme 

decisão de fl. 46/49A denúncia foi recebida em 18/10/2016.A defesa de 

Lucas Basilio Miranda Figueiredo apresentou resposta à acusação às fls. 

68/73, com pedido de revogação da prisão preventiva. Já a defesa de 
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Laerte Fernando Santos de Brito apresentou defesa às fls. 77/87 e pedido 

de liberdade provisória às fls. 88/93 À fls. 88/93 a defesa de Laerte 

Fernando Santos de Brito apresentou pedido de liberdade provisória, que 

não foi apreciado pelo Juízo.Conforme decisão de fls. 96, designou-se 

audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de revogação da 

prisão, pleiteada pela defesa de Lucas Basilio, restando omissa com 

relação ao pedido de Laerte Fernando.Assim, passo a analisar o pedido 

apresentado às fls. 88/93.No caso do autuado, considerando que 

presentes os requisitos previstos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 189115 Nr: 7679-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR FELIPE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo em regular tramitação.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de YGOR 

FELIPE DIAS DA SILVA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Conforme decisão de fls. 211/215, o denunciado foi pronunciado, ocasião 

em que foi mantida sua prisão.

Recurso defensivo foi desprovido, para manter a pronuncia e em decisão 

proferida no Habeas Corpus n. 174518, mantendo a custódia preventiva.

Assim, a prisão preventiva do denunciado se sustenta pelos próprios 

fundamentos, bem como pela gravidade do crime em concreto, pela 

garantia da ordem pública, inclusive por ser reincidente.

Por fim, aguarde-se a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, 

designada para 30/03/2017.

 VOLTEM os autos ao Juiz Natural.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo em regular tramitação.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de DANILO 

ALVES GOMES, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo art. 121, 

§ 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

O acusado teve a prisão preventiva decretada em 08/04/2016 e 

devidamente cumprida em 21/12/2016.

A denúncia foi recebida em 04/05/2016.

Destarte, MANTENHO a prisão preventiva, pelos seus próprios 

fundamentos, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

concreta do delito.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.

VOLTEM os autos ao Juiz Natural.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 11068-63.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALESSANDRO DA SILVA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos etc,

I – Por tempestivo (fl. 195), RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

apelante (Art. 593, I, CPP).

II – Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida ao Egrégio 

Tribunal sem elas (Art. 601, CPP).

 III – Decorrido o prazo (oito dias), certifique-se e, ao apelado para contra 

arrazoar (Art. 600, CPP).

 IV - Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 194847 Nr: 417-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 “Vistos etc. Aguarde-se o cumprimento integral da suspensão condicional 

do processo. Após, certifique-se e devolva-se ao Juízo Deprecante. 

Anote-se. Saem os presentes devidamente intimados. As providências. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213927 Nr: 2300-41.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSON PATRICIO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE JADERSON PATRICIO FERREIRA 

MARTINS, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares elencadas no art. 

319 do mesmo Diploma Legal.Por conseguinte, o indiciado deve ser 

cientificado das seguintes condições: a)- comparecimento mensal em juízo 

para informar e justificar suas atividades; b)- proibição de se ausentar da 

Comarca, por mais de trinta (30) dias, sem comunicação prévia ao juízo;c) 

proibição de frequentar bares e locais que envolvam o consumo de 

bebidas alcoólicas.d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias 

de folga. e) comparecimento a todos os atos processuaisObservando-se 

que caso o acusado descumpra quaisquer das medidas cautelares a ele 

imposta, ensejará a revogação da medida e decretação da prisão 

preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal – 

Lei nº 12.403/11).SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA, para colocar em liberdade o acusado JADERSON PATRICIO 

FERREIRA MARTINS, brasileiro, filho de José Airton França e Ana Patrícia 

Ferrreira Martins, se por outro motivo não deva permanecer preso.Deverá 

o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, cientificar o acusado de que, 

caso descumpra quaisquer das medidas cautelares impostas, ensejará a 

revogação da medida e decretação da prisão preventiva (parágrafo único 

do artigo 312 do Código de Processo Penal – Lei nº 

12.403/11).Aguarde-se a vinda do inquérito policial e após, 

arquive-se.Intime-se a vítima da presente decisão.As providências. 

Cumpra-se.Cáceres/MT, 21 de março de 2017.Graciene Pauline Mazeto 

Corrêa da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195037 Nr: 515-78.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MARTINS BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/02/2016, às 16h00min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Requisite-se o acusado.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor do acusado.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2016.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211064 Nr: 156-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA, 

RODRIGO DA SILVA, ERIVALDO SILVA SANTOS, JOÃO CARLOS 

FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, THIAGO FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13607

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo em regular tramitação.

Encaminhem-se os autos ao Parquet para manifestar acerca do pedido de 

revogação de prisão preventiva de fls. 281/285.

Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193850 Nr: 10655-11.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDERSON DE DEUS RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Autos n° 10655-11.2015.811.0006 – Cód. 193850

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207617 Nr: 8392-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Ex. Penal n° 8392.69.20116.811.0006 – Cód. 207617.

Visto.

Defiro o requerimento retro.

Vista ao advogado peticionante, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141158 Nr: 10822-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Autos n° 10822-67.2011.811.0006 – Cód. 141158

Visto.

Proceda o Sr. Gestor ainda os devidos lançamentos no sistema Apolo, 

acerca da Suspensão Condicional do Processo.

No mais, aguarde-se o decurso do Sursis processual.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000363-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - 0016842-A/MT (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - 0012295-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000363-79.2017.8.11.0005 

AUTOR: KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA RÉU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Sob o pálio da gratuidade. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por KESYE LORIEN SUBTIL 

DE OLIVEIRA em face de ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a parte autora que é 

possuidora da Unidade Consumidora de n°. 425974-2, sendo 

disponibilizado serviço de água pela requerida. Alega que sempre honrou 

com os compromissos para com a requerida, contudo, possui débito 

referente as parcelas dos meses de 12/2015 e 01/2016, sob o argumento 

de que as referidas parcelas estão com valores exorbitantes. Afirma que 

os valores de consumo variaram entre 09 e 32, e nos referidos meses 

houve aumento de valores extremamente exorbitantes, no importe de 52 e 

53. Atesta que apresentou reclamação junto a requerida, tendo sido 

realizada inspeção pela mesma e detectado que não houve vazamento ou 

indícios que justificassem a cobrança abusiva. Assevera que no dia 14/03 

a requerida realizou a suspensão do fornecimento de água em razão dos 

débitos vencidos referentes aos meses discutidos. Requer em sede de 

liminar, o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, 

suspenso em razão de débitos pretéritos, sob pena de multa diária. Juntou 

documentos, às fls. 18/29. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. De 

início, vejamos o que o art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo." No que tange ao pedido antecipatório para que 

a requerida proceda com o fornecimento de água para unidade 

consumidora da parte autora, tenho que o pedido deve ser deferido. Isso 

porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão 

presentes, já que foram acostados documentos demonstrando que o 

consumo medido veio extremamente superior ao consumo de meses 

anteriores e posteriores, às fls. 21/23. Também se encontra configurado o 

fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis 

estão sendo os prejuízos da parte autora, uma vez que encontra-se sem 

água em sua residência, bem essencial na atualidade para se ter uma vida 

digna. Por outro lado, o fornecimento de água foi suspenso em razão de 

débitos pretéritos, o que não se torna possível. Neste sentido, o seguinte 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA- FRAUDE DO MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA - 

INEXISTÊNCIA - DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESSENCIAL- ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE 

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA- PAGAMENTOS PRETÉRITOS 

INDEVIDOS - DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. É ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em 

decorrência de um débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela 

concessionária, sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob 

pena de ocorrer a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público 

essencial,, nos termos da Lei de Regência, consoante precedentes 

jurisprudenciais de nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e 

essencial a vida, fornecida por meio de serviço público subordinado ao 

princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e 

passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados 

ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua 

residência, em virtude de indevida suspensão pela prestadora de serviço”. 

(Ap 71091/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 18/01/2011) Ante o exposto, 

DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO 

que a demandada requerida realize de imediato o fornecimento de água em 

sua residência. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 31 

do mês de maio de 2017, às 13:00 horas. Encaminhem-se os autos ao 

Núcleo de Conciliação e Mediação, 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. Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intime-se as partes para que especifiquem, 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 20 de março de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44006 Nr: 671-79.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Zahn Boabaid de Brito, 

Romélio Riediger, Marli Carris Riediger, Renato Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, MARCELO SALVI - 

OAB:40989, Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que efetue o pagamento do 

complemento/ressarcimento de diligências, requerido pelo(s) Sr(s). 

Oficial(is) de Justiça nas fls.135/136 (reiterado nas fls. 147/148) , no valor 

de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), a serem depositados na 

conta corrente nº 15.297-8, agência: 0787-0, Banco do Brasil, CNPJ: 

029.847.26/0001-31 , titular: Fórum da comarca de Diamantino-MT, 

devendo o respectivo comprovante ser juntado a este processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 113627 Nr: 88-50.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Siegloch Ziesmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheminova Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Felipe Lammel - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência do magistrado para tratamento de saúde, 

REDESIGNO a audiência para o dia 29 de março de 2017, às 14:00 horas.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000085-15.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

USIOX - DISTRIBUIDORA DE GASES AEREOS MARINGA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 0012780-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA BORGES DE PAULA (IMPETRADO)
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CARLOS FREDERICO REGIS DE CAMPOS (AUTORIDADE COATORA)

Vanessa Aguiar da Cunha Garcez - Delegada da Policia Civil de 

Diamantino (IMPETRADO)

Magistrado(s):

 

Intimo o Autor da r. sentença proferida (ID. 5569018)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 3599-90.2016.811.0005

 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: Andria da Silva Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 77/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111742 Nr: 3597-23.2016.811.0005

 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: Edson Garajau de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 101/154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114342 Nr: 457-44.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Rosa de Souza Pereira, Walison 

Fontes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:

 Autos nº 457-44.2017.811.0005

I – O patrono de Walisson Fontes Fonseca apresentou resposta à 

acusação e pediu a revogação da prisão preventiva (fls. 113/116), 

entretanto sem juntar o instrumento. Intime o Dr. Marcos Vagner Santana 

Vaz – OAB/MT 14.783 para apresentar procuração em 5 dias.

 II – Solicite informação sobre a carta precatória encaminhada a comarca 

de Nobres/MT acerca da notificação do acusado Walisson Fontes 

Fonseca (fls. 99/100).

III – Após, imediatamente concluso.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 22 de março de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111830 Nr: 3648-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva, Paulo Henrique Souza 

Maia

 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 nº 3648-34.2016.811.0005

I – O patrono de Ronaldo Costa da Silva apresentou resposta à acusação 

(fl. 90/91), entretanto sem juntar o instrumento. Intime o Dr. Marcos Vagner 

Santana Vaz – OAB/MT 14.783 para apresentar procuração em 10 dias.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17.4.2017, às 

13 horas e 50 minutos (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).

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 22 de março de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110209 Nr: 2719-98.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Miranda Raimundo, Emerson José da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos: 2719-98.2016.811.0005.

I – Ante a manifestação ministerial de fls. 174/180, revogo a prisão de 

Valdeci Miranda Raimundo.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

II – Dê-se vista a defesa Valdeci Miranda Raimundo para memorias finais.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 304-79.2015.811.0005

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Autos nº 304-79.2015.811.0005

I – Encaminhe os autos ao CEJUSC para designar audiência de 

conciliação/mediação com consequente citação (endereço – fl. 47), 

conforme prevê o artigo 334 do Código de Processo Civil.

II – Int.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Processo n. 

8010542-21.2015.8.11.0005. I. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Primeiramente, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código 

de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em sua inicial, a reclamante alega, em síntese, que o 

reclamado anunciou na rádio local convite para comparecer no setor de 

tributos. Afirma que a exposição da lista lhe ocasionou danos morais, de 

forma que pleiteia a correspondente indenização. Por sua vez, o 

reclamado, sustenta em resumo, que em decorrência de um grande o 

numero de proprietários de imóveis urbanos devedores de IPTU houve o 

convite para os interessados comparecerem no setor de tributos do 

município, posteriormente, o comunicado foi suspenso. Da análise do 

conjunto fático probatório, verifico que o pedido indenizatório pretendido 

não merece prosperar, vez que o fato narrado não se trata de notícia 

desabonadora ou vexatória, sendo certo que o simples convite para 

comparecimento no setor de tributos, por si só, não configura lesão 

extrapatrimonial, com exceção em caso de comprovada exposição ao 

vexame e humilhação. Isso porque, para ensejar o dano moral é 

indispensável comprovação de cobrança vexatória, a violação dos direitos 

de personalidade do ofendido, como sua honra, imagem, privacidade ou o 

bom nome, o que inocorre no presente feito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - ALEGADA COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE 

DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 333, INCISO I, DO CPC) - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme regra contida no art. 927 do Código 

Civil, para que seja reconhecido o ato ilícito deve restar devidamente 

comprovado. Ademais, a norma civil ao estipular a responsabilidade 

indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à 

falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do 

pedido. Inobstante a isto, é ônus da parte autora produzir prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do Código de Processo 

Civil/1973, o que não aconteceu no caso concreto. A condenação por 

litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente 

comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou 

culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova 

robusta.” (TJ/MT, Ap 55001/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Quinta Câmara Cível, DJE 15/06/2016) Portanto, os autos não 

apontam existência de ato ilícito praticado pelo reclamado a ensejar 

responsabilidade indenizatória, vez que a parte reclamante não 

apresentou indício mínimo de provas dos fatos constitutivos do direito 

alegado, bem como eventual cobrança de valor indevido, por si só, não 

configura dano moral. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. II. Int. Diamantino/MT, 14 de fevereiro de 2016. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Processo n. 

8010542-21.2015.8.11.0005. I. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Primeiramente, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código 

de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em sua inicial, a reclamante alega, em síntese, que o 

reclamado anunciou na rádio local convite para comparecer no setor de 

tributos. Afirma que a exposição da lista lhe ocasionou danos morais, de 

forma que pleiteia a correspondente indenização. Por sua vez, o 

reclamado, sustenta em resumo, que em decorrência de um grande o 

numero de proprietários de imóveis urbanos devedores de IPTU houve o 

convite para os interessados comparecerem no setor de tributos do 

município, posteriormente, o comunicado foi suspenso. Da análise do 

conjunto fático probatório, verifico que o pedido indenizatório pretendido 

não merece prosperar, vez que o fato narrado não se trata de notícia 

desabonadora ou vexatória, sendo certo que o simples convite para 

comparecimento no setor de tributos, por si só, não configura lesão 

extrapatrimonial, com exceção em caso de comprovada exposição ao 

vexame e humilhação. Isso porque, para ensejar o dano moral é 

indispensável comprovação de cobrança vexatória, a violação dos direitos 

de personalidade do ofendido, como sua honra, imagem, privacidade ou o 

bom nome, o que inocorre no presente feito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - ALEGADA COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE 

DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 333, INCISO I, DO CPC) - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme regra contida no art. 927 do Código 

Civil, para que seja reconhecido o ato ilícito deve restar devidamente 

comprovado. Ademais, a norma civil ao estipular a responsabilidade 

indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à 

falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do 

pedido. Inobstante a isto, é ônus da parte autora produzir prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do Código de Processo 

Civil/1973, o que não aconteceu no caso concreto. A condenação por 

litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente 

comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou 

culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova 

robusta.” (TJ/MT, Ap 55001/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Quinta Câmara Cível, DJE 15/06/2016) Portanto, os autos não 

apontam existência de ato ilícito praticado pelo reclamado a ensejar 

responsabilidade indenizatória, vez que a parte reclamante não 

apresentou indício mínimo de provas dos fatos constitutivos do direito 

alegado, bem como eventual cobrança de valor indevido, por si só, não 

configura dano moral. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. II. Int. Diamantino/MT, 14 de fevereiro de 2016. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Processo n. 

8010208-50.2016.8.11.0005. I. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em sua inicial, o 

reclamante alega, em síntese, que a reclamada suspendeu fornecimento 

de energia elétrica da UC 6/2851-4, sendo que todas as faturas foram 

devidamente pagas, o que seu ver merece reparação por danos morais. 

Por sua vez, a reclamada sustenta, em resumo, que as faturas referentes 

aos meses de 11/2015, 12/2015 e 01/2016 não foram pagas na data do 

respectivo vencimento, sendo quitadas em 15.2.2016. Diante do contexto 

probatório, verifico que o pagamento das faturas da UC 6/737378-0 

relativamente aos meses 11/2015, 12/2015 e 01/2016, não ocorreram na 

data do vencimento, sendo quitadas após a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, conforme se depreende das faturas e comprovantes 

de pagamento apresentados pelo próprio reclamante no id. 3996851 – p. 

03/08. Portanto, não vislumbro nenhuma irregularidade na conduta da 

reclamada, de forma que o pedido indenizatório não merece acolhimento. 

De outro norte, observo que a conduta do reclamante encontra-se eivada 

de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica. Isso porque, na inicial o reclamante alega 

que todas as faturas estavam devidamente pagas, mesmo assim foi 

surpreendido com a suspensão do fornecimento da energia elétrica, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o reclamante ao pagamento de: - custas, bem 

como honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n. 9.099/95) que fixo em 

10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pelo zelo do profissional, natureza e 

importância da causa; - pena de litigância de má-fé no equivalente a 5% do 

valor da causa a ser revertido em favor do reclamado, conforme prevê o 

artigo 81 do Código de Processo Civil. II. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2017. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Processo n. 

8010208-50.2016.8.11.0005. I. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em sua inicial, o 

reclamante alega, em síntese, que a reclamada suspendeu fornecimento 

de energia elétrica da UC 6/2851-4, sendo que todas as faturas foram 

devidamente pagas, o que seu ver merece reparação por danos morais. 

Por sua vez, a reclamada sustenta, em resumo, que as faturas referentes 

aos meses de 11/2015, 12/2015 e 01/2016 não foram pagas na data do 

respectivo vencimento, sendo quitadas em 15.2.2016. Diante do contexto 

probatório, verifico que o pagamento das faturas da UC 6/737378-0 

relativamente aos meses 11/2015, 12/2015 e 01/2016, não ocorreram na 

data do vencimento, sendo quitadas após a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, conforme se depreende das faturas e comprovantes 

de pagamento apresentados pelo próprio reclamante no id. 3996851 – p. 

03/08. Portanto, não vislumbro nenhuma irregularidade na conduta da 

reclamada, de forma que o pedido indenizatório não merece acolhimento. 

De outro norte, observo que a conduta do reclamante encontra-se eivada 

de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica. Isso porque, na inicial o reclamante alega 

que todas as faturas estavam devidamente pagas, mesmo assim foi 

surpreendido com a suspensão do fornecimento da energia elétrica, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o reclamante ao pagamento de: - custas, bem 

como honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n. 9.099/95) que fixo em 

10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pelo zelo do profissional, natureza e 

importância da causa; - pena de litigância de má-fé no equivalente a 5% do 

valor da causa a ser revertido em favor do reclamado, conforme prevê o 

artigo 81 do Código de Processo Civil. II. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2017. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

DIAMANTINO

Processo Número: 8010133-45.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TATIANI MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - 0007372-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

SILVANA FERRER ARRUDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Autos n. 8010133-45.2015.8.11.0005. 

I. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A reclamante 

alega, em síntese, que o reclamado mantém seu nome no rol de 

inadimplentes de dívida quitada, o que a seu ver merece exclusão rol de 

inadimplentes e indenização por danos morais. Em análise do contexto 

probatório, verifico que a inscrição em relação ao boleto pago em 

22.2.2011 (id. 3982529) foi excluído do serviço de proteção ao crédito em 

03.3.2011 (id. 3982601 – p. 02) em prazo razoável, sendo certo que o 

valor inserido em 16.6.2015 no serviço de proteção ao crédito é diverso 

do boleto apresentado nos autos (id. 3982601 – p. 03), conforme 

manifestação do reclamado trata-se de débito diverso do descrito na 

inicial, portanto, em decorrência da inexistência de prova de fato 

constitutivo do direito alegado, ônus da reclamante, a demanda não 

merece procedência. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. II. Int. Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2016. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 048/2017

A DOUTORA PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, MERITÍSSIMA JUÍZA DE 

DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO requerimento de concessão de licença-prêmio formulado 

pelo servidor ANTONIO VALMIR MIRANDA, matrícula nº 2017, Oficial de 

Justiça lotado nesta Comarca,

CONSIDERANDO que o servidor faz jus, nos termos do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor ANTONIO VALMIR MIRANDA, Oficial de 

Justiça, matrícula nº 2017, 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao 

quinquênio 09/12/2012 a 09/12/2017, a partir desta data, condicionando o 

gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 22 de março de 2017.

SANDRA CRISTINA COUTINHO

Gestora Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145733 Nr: 2420-59.2015.811.0037

 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: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDN, EJBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 145733.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/05/2017 às 

17:00.

Intimem-se as partes, bem ainda as testemunhas arroladas no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Serve a presente como mandado de intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172628 Nr: 6614-68.2016.811.0037

 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: BLRDO, MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

19/06/17 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.: 156410 Nr: 7357-15.2015.811.0037

 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: HERITA LOZANE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 156410.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro. Para tanto, designo a audiência de justificação para 

o dia 02/08/2017 às 15:00.

Intime-se a autora através de seu advogado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131352 Nr: 3865-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 131352.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 31/05/2017 às 

17:00.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137591 Nr: 8744-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDS, MICHELE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela específica ajuizada por LARA GEOVANA DUARTE STINGHEL, 

representada pela genitora MICHELE DUARTE em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que a requerente apresenta quadro clínico de cardiopatia 

congênita, na qual há anormalidade da estrutura ou função do coração e 

necessita de uma cirurgia com urgência para corrigir o problema, pois 

corre sérios riscos conforme relatório médico anexado.

Com a inicial, vieram os documentos pertinentes.

Às fls. 23/24, foi juntado o parecer do NAT, o qual recomendou que o 

procedimento fosse realizado com brevidade.

A liminar foi deferida às fls. 25/31.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 49/53.

A parte autora pugnou pelo bloqueio das verbas públicas, em razão do 

não cumprimento da liminar pelo requerido. Diante da inércia do Estado, e 

considerando a necessidade da criança, realizou-se a penhora online dos 

cofres públicos.

Impugnação à contestação às fls. 62/68.

Às fls. 92, a Defensoria Pública informou que a criança realizou o 

procedimento em junho de 2015.

As notas fiscais do procedimento foram juntadas às fls. 95, 113 e 116.

É o relatório. Decido.

A presente demanda admite pronta solução, porquanto, a par de versar 

sobre questão de direito e de fato, prescinde da produção de provas 

complementares, estando o pedido suficientemente instruído, tornando-se 

desnecessária a produção de outras provas. Assim, presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, o que é o 

caso dos autos, motivo pelo qual passo a julgar antecipadamente o 

presente feito.

O direito à saúde é inquestionável, conforme as lições doutrinárias que 

apontamos:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder 

público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, 

art.197). (Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, editora Atlas, 

página 485).

No caso em tela, a autora pleiteia ao Estado o fornecimento da cirurgia de 

correção de cardiopatia congênita, em razão da anormalidade da 

estrutura/função do coração da infante Lara.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias 

fundamentais consagradas no art. 5º, caput, da Carta Magna, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...).

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.

Igualmente, a Lei 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art. 2º, reza o 

que segue:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, é inconteste que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à 

dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, 

cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que 

atendam aos hipossuficientes.

Para tanto, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “visa à 

integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo 

atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de 

modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um 

grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado 

medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender 

ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ – 1ª Turma, AgRg no 

REsp 757012/RJ, Ministro Relator Luiz Fux, julgamento 11/10/2005).

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu 

tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas 

orçamentários que a Administração Pública diz ter ou de procedimentos 

administrativos, sob pena de estar ferindo o direto à vida, além dos 

princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Desse modo, resta configurado que o Estado de Mato Grosso é o 

responsável para fornecer o procedimento pleiteado, pelo prazo que se 

fizer necessário, para manutenção e melhora da saúde da criança 

reclamante.

Ademais, a paciente em questão é menor de idade, contando à época do 

ajuizamento da ação com tão somente 02 anos de idade, a qual 

necessitava urgentemente do procedimento cirúrgico.

Consta nos autos que houve o bloqueio das contas públicas do Estado, 

oportunidade em que a autora realizou o procedimento solicitado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

Considerando que a cirurgia realizada pela autora é inferior a 500 

(quinhentos) salários mínimos, e consoante dispõe o art. 496, §3º, II, do 

CPC, deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, 

arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 21 de março de 2017.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000715-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA PIGATTI SOPELETTO OAB - 19041-/ES (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MARTINS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise detida aos documentos anexados com a inicial, não 

localizei as guias de pagamento das custas, assim, intimo a parte autora 

para comprovar o pagamento, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000792-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - 0200274-A/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE MYDLO (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000792-81.2016.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: ALEXANDRE 

MYDLO Visto etc. Não foram localizados os comprovantes de pagamentos 

das custas, assim, intime-se a parte autora para que os apresente no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 02 de fevereiro 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: 1000417-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Visto etc. Em análise detida aos documentos anexados na inicial, não 

localizei as guias de pagamento das custas, assim, intime-se a parte 

autora para comprovar, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000417-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Visto etc. Em análise detida aos documentos anexados na inicial, não 

localizei as guias de pagamento das custas, assim, intime-se a parte 

autora para comprovar, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000417-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Visto etc. Em análise detida aos documentos anexados na inicial, não 

localizei as guias de pagamento das custas, assim, intime-se a parte 

autora para comprovar, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000428-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - 0018226-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMO o advogado da parte autora para depositar a importância de R$ 

25,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , 

Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a 

título de diligência.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000928-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - 325478-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000928-44.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc... Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas 

contratuais com pedido de revisão de contrato e de Antecipação de 

Tutela. Em análise aos documentos juntados, constata-se necessária a 

determinação de emenda à inicial. Com efeito, a inicial traz aos autos 

dados do contrato entabulado entre as partes, como marca do veículo em 

questão, data do contrato, valores, mas referido documento não foi 

acostado à exordial. Assim, intime-se a parte autora, nos termos do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil, a emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de juntar aos autos o contrato celebrado entre as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste, 24 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.: 134052 Nr: 6045-38.2014.811.0037

 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): JUBAIR JOSÉ GRANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT/17528

 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.: 138222 Nr: 9149-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a ser depositado no 

Banco do Brasil, agência: 5782-7 conta: 26.805-4 titular: Central de 

Mandados (CNPJ 00.059.285/0001-36), cujo comprovante deverá ser 

apresentado nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178748 Nr: 9972-41.2016.811.0037

 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: MARCIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
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ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMA CRISTINA SOUSA 

MARTINS - OAB:16367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Cobrança n.º 9972-41.2016.811.0037

Código 178748

Vistos etc.

Intime-se a embargante para que manifeste se tem interesse no 

prosseguimento do feito, em razão do acordo informado nos autos de 

Execução 2031-40.2016.811.0037, Código 163630, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de março de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145045 Nr: 2073-26.2015.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERENTE fica INTIMADO para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o requerido não 

contestou nos autos, devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 44508 Nr: 215-38.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ALBINO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontra-se disponível para manifestação no prazo 

legal, após seu decurso, remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130552 Nr: 3177-87.2014.811.0037

 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: JOSIVANE APARECIDA DUTRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMISARIA PRIMAVERA COMÉRCIO E 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 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.: 135527 Nr: 7206-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

NEUSA PIENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, RAQUEL 

BONADIMAN - OAB:2.817/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Considerando o decurso de prazo sem interposição de embargos, INTIMO 

a parte a AUTORA, para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 181870 Nr: 11488-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GIONGO, RENATO PAULO GIONGO, 

ZELIR PICCININI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA LETICIA MINKS - 

OAB:43175, KATHYÚCIA FIORESE PROCÓPIO FABRI - OAB:PR/55.942, 

LUÍZA VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:DF/47.604, MARIANE REGINA 

CONEGLIAN - OAB:BA 42518, OLIVÉRIO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:10017/DF, YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:BA/44.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial n.º 11488-96.2016.811.0037

Código n.º 181870.

Vistos etc.

Apense-se os presentes autos aos de n.º 11489-81.2016.8110037 – 

Código 181871 e n.º 4991-03.2015.811.0037 – Código 151358.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151910 Nr: 5228-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA FOMENTO MERCANTIL LTDA, GIOVANI 

DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI, NIVALDO CAVANHOLI 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória de fls 598/606 devolvida, dentro 

do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 159445 Nr: 158-05.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIANNE MAGNA GALANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVEA DO 

LESTE MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Visto e etc.

Defiro os pedidos de fls. 97/98.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 159445 Nr: 158-05.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIANNE MAGNA GALANO GUIMARÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVEA DO 

LESTE MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Visto.

Pleiteia a parte autora a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Todavia, verifica-se que pela tabela disponibilizada pela distribuidora, o 

valor deve ficar em torno de R$ 491,15(Quatrocentos e noventa e um 

reais e quinze centavos) e apesar da parte ter alegado sua 

hipossuficiência, não juntou aos autos documentos que comprovam a 

impossibilidade de pagar as despesas processuais, tendo ainda 

constituído advogado particular.

 Desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se a parte para efetuar o pagamento das custas processuais, no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000172-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LOPES DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Certifico que a diligência depositada é insuficiente para o cumprimento do 

mandado, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para complementar a diligência no valor de R$ 

155,00 )cento e cinquenta reais no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 

26.805-4, agência 5782-7, Banco do Brasil, preferencialmente que o 

depósito seja efetuado via transferência “on line” ou depósito em dinheiro, 

evitando-se os depósitos na forma “envelope” em cumprimento ao 

Provimento 003/2008-CGJ, bem como fica intimado para desconsiderar a 

intimação para esclarecer a divergência de dados da inicial, uma vez que 

foi localizada a inicial correta.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - 0188846-A/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-12.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: UBY AGROQUIMICA LTDA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos, Trata-se de 

execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de 

arresto liminar proposto por Uyfol – Uby Agroquímica Ltda contra José 

Antônio Gonçalves Viana. Em síntese, alega a parte autora que é titular do 

crédito representado pelas duplicatas de Venda Mercantil sacadas contra 

o executado, referente à venda de produtos agrícolas, duplicatas nº 

26683D01A e 26702D014 (ID's 3729936 e 3729945), ambas com 

vencimento no dia 30/07/2016 e inadimplidas até a presente data. Requer a 

tutela de urgência consistente em arresto de valores, a ser realizado pelo 

sistema Bacenjud, sob o argumento de que o executado está em difícil 

situação econômica, podendo desfazer-se de seus bens, demonstrando o 

risco à satisfação do crédito exequendo, bem como o acúmulo de 

diversas pendências financeiras e ações judiciais. É o relatório. 

Fundamento e decido: O Artigo 301 do CPC dispõe que: “A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do 

mesmo modo, o Artigo 799, inciso VII, do mesmo diploma legal, preceitua 

que incumbe ainda ao exequente: pleitear, se for o caso, medidas 

urgentes. Assim, resta claro que o exequente pode postular tutelar 

cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução, desde 

que provada a verossimilhança de suas alegações e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Os documentos colacionados ao feito 

indicam a probabilidade do direito do autor, demonstrando a relação 

comercial existente entre as partes e a inadimplência do executado. Há 

também urgência no pedido. O perigo de dano consiste no fato de que o 

executado contraiu diversas dívidas de alto valor no mesmo período, 

havendo risco de dilapidar seu patrimônio, sem adimplir suas obrigações 

(extrato do SERASA – ID 3729546). Ademais o titulo exequendo é líquido, 

certo e exigível, foi devidamente protestado, havendo evidências de que a 

situação econômico-financeira do executado é de endividamento. Diante 

do exposto, defiro o arresto de eventuais valores depositados em 

instituição fi-nanceira, a ser realizado via sistema “Bacen-jud”, em nome 

do executado, até o valor de R$ 441.742,32 (quatrocentos e quarenta e 

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Uma 

vez cumprida a ordem de arresto liminar, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome 

ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se 

manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o 

executado alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou, ainda, remanescem indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo 

Civil/2015). No mesmo ato, cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça dos 

bens imóveis listados na inicial (até o limite do crédito), tão logo verificado 

o não pagamento no prazo assinalado e sendo infrutífera a penhora 

online, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado. Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - 0188846-A/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-12.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: UBY AGROQUIMICA LTDA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos, Trata-se de 

execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de 

arresto liminar proposto por Uyfol – Uby Agroquímica Ltda contra José 

Antônio Gonçalves Viana. Em síntese, alega a parte autora que é titular do 

crédito representado pelas duplicatas de Venda Mercantil sacadas contra 

o executado, referente à venda de produtos agrícolas, duplicatas nº 

26683D01A e 26702D014 (ID's 3729936 e 3729945), ambas com 

vencimento no dia 30/07/2016 e inadimplidas até a presente data. Requer a 
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tutela de urgência consistente em arresto de valores, a ser realizado pelo 

sistema Bacenjud, sob o argumento de que o executado está em difícil 

situação econômica, podendo desfazer-se de seus bens, demonstrando o 

risco à satisfação do crédito exequendo, bem como o acúmulo de 

diversas pendências financeiras e ações judiciais. É o relatório. 

Fundamento e decido: O Artigo 301 do CPC dispõe que: “A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do 

mesmo modo, o Artigo 799, inciso VII, do mesmo diploma legal, preceitua 

que incumbe ainda ao exequente: pleitear, se for o caso, medidas 

urgentes. Assim, resta claro que o exequente pode postular tutelar 

cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução, desde 

que provada a verossimilhança de suas alegações e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Os documentos colacionados ao feito 

indicam a probabilidade do direito do autor, demonstrando a relação 

comercial existente entre as partes e a inadimplência do executado. Há 

também urgência no pedido. O perigo de dano consiste no fato de que o 

executado contraiu diversas dívidas de alto valor no mesmo período, 

havendo risco de dilapidar seu patrimônio, sem adimplir suas obrigações 

(extrato do SERASA – ID 3729546). Ademais o titulo exequendo é líquido, 

certo e exigível, foi devidamente protestado, havendo evidências de que a 

situação econômico-financeira do executado é de endividamento. Diante 

do exposto, defiro o arresto de eventuais valores depositados em 

instituição fi-nanceira, a ser realizado via sistema “Bacen-jud”, em nome 

do executado, até o valor de R$ 441.742,32 (quatrocentos e quarenta e 

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Uma 

vez cumprida a ordem de arresto liminar, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome 

ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se 

manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o 

executado alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou, ainda, remanescem indisponibilidade excessiva de 
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ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça dos 

bens imóveis listados na inicial (até o limite do crédito), tão logo verificado 

o não pagamento no prazo assinalado e sendo infrutífera a penhora 

online, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 
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tutela de urgência consistente em arresto de valores, a ser realizado pelo 
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concessão da tutela jurisdicional. Os documentos colacionados ao feito 

indicam a probabilidade do direito do autor, demonstrando a relação 

comercial existente entre as partes e a inadimplência do executado. Há 

também urgência no pedido. O perigo de dano consiste no fato de que o 

executado contraiu diversas dívidas de alto valor no mesmo período, 

havendo risco de dilapidar seu patrimônio, sem adimplir suas obrigações 

(extrato do SERASA – ID 3729546). Ademais o titulo exequendo é líquido, 
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1000331-12.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: UBY AGROQUIMICA LTDA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos, Trata-se de 

execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de 

arresto liminar proposto por Uyfol – Uby Agroquímica Ltda contra José 

Antônio Gonçalves Viana. Em síntese, alega a parte autora que é titular do 

crédito representado pelas duplicatas de Venda Mercantil sacadas contra 

o executado, referente à venda de produtos agrícolas, duplicatas nº 

26683D01A e 26702D014 (ID's 3729936 e 3729945), ambas com 

vencimento no dia 30/07/2016 e inadimplidas até a presente data. Requer a 

tutela de urgência consistente em arresto de valores, a ser realizado pelo 

sistema Bacenjud, sob o argumento de que o executado está em difícil 

situação econômica, podendo desfazer-se de seus bens, demonstrando o 

risco à satisfação do crédito exequendo, bem como o acúmulo de 

diversas pendências financeiras e ações judiciais. É o relatório. 

Fundamento e decido: O Artigo 301 do CPC dispõe que: “A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do 

mesmo modo, o Artigo 799, inciso VII, do mesmo diploma legal, preceitua 

que incumbe ainda ao exequente: pleitear, se for o caso, medidas 

urgentes. Assim, resta claro que o exequente pode postular tutelar 

cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução, desde 

que provada a verossimilhança de suas alegações e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Os documentos colacionados ao feito 

indicam a probabilidade do direito do autor, demonstrando a relação 

comercial existente entre as partes e a inadimplência do executado. Há 

também urgência no pedido. O perigo de dano consiste no fato de que o 

executado contraiu diversas dívidas de alto valor no mesmo período, 

havendo risco de dilapidar seu patrimônio, sem adimplir suas obrigações 

(extrato do SERASA – ID 3729546). Ademais o titulo exequendo é líquido, 

certo e exigível, foi devidamente protestado, havendo evidências de que a 

situação econômico-financeira do executado é de endividamento. Diante 

do exposto, defiro o arresto de eventuais valores depositados em 

instituição fi-nanceira, a ser realizado via sistema “Bacen-jud”, em nome 

do executado, até o valor de R$ 441.742,32 (quatrocentos e quarenta e 

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Uma 

vez cumprida a ordem de arresto liminar, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome 

ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se 

manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o 

executado alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou, ainda, remanescem indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo 

Civil/2015). No mesmo ato, cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça dos 

bens imóveis listados na inicial (até o limite do crédito), tão logo verificado 

o não pagamento no prazo assinalado e sendo infrutífera a penhora 

online, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado. Juíza de Direito em substituição legal.
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tutela de urgência consistente em arresto de valores, a ser realizado pelo 

sistema Bacenjud, sob o argumento de que o executado está em difícil 

situação econômica, podendo desfazer-se de seus bens, demonstrando o 

risco à satisfação do crédito exequendo, bem como o acúmulo de 

diversas pendências financeiras e ações judiciais. É o relatório. 

Fundamento e decido: O Artigo 301 do CPC dispõe que: “A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do 

mesmo modo, o Artigo 799, inciso VII, do mesmo diploma legal, preceitua 

que incumbe ainda ao exequente: pleitear, se for o caso, medidas 

urgentes. Assim, resta claro que o exequente pode postular tutelar 

cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução, desde 

que provada a verossimilhança de suas alegações e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Os documentos colacionados ao feito 

indicam a probabilidade do direito do autor, demonstrando a relação 

comercial existente entre as partes e a inadimplência do executado. Há 

também urgência no pedido. O perigo de dano consiste no fato de que o 

executado contraiu diversas dívidas de alto valor no mesmo período, 

havendo risco de dilapidar seu patrimônio, sem adimplir suas obrigações 

(extrato do SERASA – ID 3729546). Ademais o titulo exequendo é líquido, 

certo e exigível, foi devidamente protestado, havendo evidências de que a 

situação econômico-financeira do executado é de endividamento. Diante 

do exposto, defiro o arresto de eventuais valores depositados em 

instituição fi-nanceira, a ser realizado via sistema “Bacen-jud”, em nome 

do executado, até o valor de R$ 441.742,32 (quatrocentos e quarenta e 

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Uma 

vez cumprida a ordem de arresto liminar, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome 

ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se 

manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o 

executado alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou, ainda, remanescem indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo 

Civil/2015). No mesmo ato, cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça dos 

bens imóveis listados na inicial (até o limite do crédito), tão logo verificado 

o não pagamento no prazo assinalado e sendo infrutífera a penhora 

online, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado. Juíza de Direito em substituição legal.
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ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo 
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fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 4655-96.2015.811.0037

 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: RURAL PRIMAVERA LTDA, CONRADO BADARÓ DA 

SILVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 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:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:265.132,16

Resumo das alegações da parte autora:RURAL PRIMAVERA LTDA , 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

13.936.903/0001-20, com inscrição estadual nº 13.430.734-8, com sede á 
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Rua Rio de Janeiro, nº 2.225, Quadra 02, Lote 06, na cidade de Primavera 

do Leste/MT – CEP: 78850-000, neste ato representada pelo administrador 

Sr. CONRADO BADARÓ DA SILVEIRA PINTO, brasileiro, casado, 

administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.117.019-3 

SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF, sob o nº 046.857.239-29, 

residente e domiciliado à Rua Uruguaia, nº 376, Bairro Jardim das 

Américas em Primavera do Leste/MT – CEP: 78850-000, por seus 

procuradores que a esta subscreve, com escritório profissional à Avenida 

David Riva, nº 895, Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste/MT – 

CEP: 78850-000, local onde recebe intimações e comunicações de estilo, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 1.102-A a 1.102-C, do Código de Processo Civil, propor a 

presente:AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de DIEGO DA SILVA ABEL, 

brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF/MF sob o nº 

020.836.090-50, residente e domiciliado na Rua Frederico Westphalen nº 

1.060, bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, pelos motivos que passa a expor e ao final requer:1. A 

Requerente é credora do Requerido pela obrigação liquida certa e exigível 

de R$ 217.432,00 (Duzentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais), representada por 01 (um) cheque nº 300179 – Agência 3290-5 – 

Conta 40784-4, pós-datado para o dia 30/07/2014, emitido pelo Requerido 

na data de 30 de junho de 2014, devolvido primeiramente pelo motivo 11 

(cheque sem provisão de fundos), e posteriormente pelo motivo 21 

(cheque sustado), que o valor atualizado até a data de 16 de julho de 2015 

perfaz o montante de R$ 265.132,16 (Duzentos e sessenta e cinco mil, 

cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos), conforme planilha de 

atualização do débito, ora anexada.2. Por diversas vezes a Requerente 

procurou solucionar amigavelmente o inadimplemento do débito, inclusive 

com confecções de novação e confissão de dívidas, contudo, todas as 

suas tentativas restaram inexitosas, não restando alternativa senão 

recorrer-se ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito.3. Para que o 

Requerido não aufira enriquecimento sem causa, e a Requerente não 

experimente mais prejuízos, abaixo segue tabela com os valores 

atualizados, para melhor elucidação dos valores evidos:Vencimento 

Atualizado Valor original INPC período Juros 1% mêsPeríodo Valor 

Atualizado Custas e guiasprocessuais/Diligencia Citação Total R$

30/07 /2014 16 /07 /2015 R$217.432 ,00  R$20 .251 ,52  R$27 .448 ,64  

R$265.132,16 R$5,327,64 270.459,80porta constar que, em se tratando de 

cheque pós-datado aplica-se a correção monetária a partir da data 

acordada para a apresentação do título. Neste sentido se posiciona a 

jurisprudência pátria, vejamos:CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. 

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. 

DESNECESSIDADE. CHEQUE PÓS-DATADO. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DA COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - É 

DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI EM AÇÃO 

MONITÓRIA QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. 2 - 

OS JUROS DE MORA, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA, INCIDEM 

A P ARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE PRECONIZA O ART. 405 

DO CÓDIGO CIVIL. 3 - A CORREÇÃO MONETÁRIA NA AÇÃO MONITÓRIA, 

TRATANDO-SE DE CHEQUE PÓS-DATADO, TEM INCIDÊNCIA A P ARTIR DA 

DATA ACORDADA PARA A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Processo APL 725848120098070001 

DF 0072584-81.2009.807.0001 – Relator Angelo Passareli – 5ª Turma Cível 

– Julgamento 02/03/2011).5. Diante disso, não resta dúvida quanto à 

aplicabilidade de correção monetária pelo INPC, e juros de mora calculados 

pela taxa de 1,00 % (um por cento) ao mês, a partir da data acordada para 

apresentação do título até a data da propositura da presente ação.

6. Inobstante, a referida cártula não possuir eficácia de título executivo 

extrajudicial em virtude da prescrição, ocasionada pela expectativa da 

Requerente em receber o prometido adimplemento do débito, é 

perfeitamente possível a utilização do procedimento monitório, consoante 

determina o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.102 - A - A ação monitória compete a quem pretender, com base 

em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”7. Insta 

salientar que a Requerente dispõe de prova escrita, embora não seja título 

executivo extrajudicial, podendo optar pela ação monitória segundo o 

artigo acima citado.8. De bom alvitre destacar o sentido das palavras 

(prova escrita), segundo o ensinamento de Garbagnatti citado por Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery no Código de Processo Civil 

comentado descrevendo que por documento escrito deve-se entender 

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua 

autenticidade e eficácia probtória”. 9. Importa constar Excelência, que não 

é exigido pelo instituto da ação monitoria a causa debenti em caso de 

cheque prescrito. Corroborando com a opinião ora descrita os Tribunais 

entendem da mesma maneira, inclusive o STJ, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE 

SUSTADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. CAUSA DEBENDI. 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. 

SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A AÇÃO MONITÓRIA 

FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO ESTÁ SUBORDINADA AO PRAZO 

PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DE QUE TRATA O ARTIGO 206, § 5º, 

I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA E, COM BASE NO ART. 

515, §1°, DO CPC, JULGADO O MÉRITO. 2. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA 

EM CHEQUE PRESCRITO CONSTITUI PROVA DO DÉBITO. E, AINDA QUE 

FOSSE ADMITIDA A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI, NÃO COMPROVOU 

A PARTE EMBARGANTE A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO SUBJACENTE, 

ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. 3. DIANTE DO RESULTADO DO APELO, RESTA 

MODIFICADA A SUCUMBÊNCIA FIXADA, QUE VAI SUSPENSA EM RAZÃO 

DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 4. NÃO SE NEGOU 

VIGÊNCIA A QUALQUER DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU 

INFRACONSTITUCIONAL. DERAM PROVIMENTO AO APELO, PARA 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, COM BASE NO ART. 515, §1°, DO CPC, 

REJEITAR OS EMBARGOS À MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO 

DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. (PROCESSO AC 70043174788 

RS – RELATOR EDUARDO JOÃO LIMA COSTA – DÉCIMA NONA CÂMARA 

CÍVEL – PUBLICAÇÃO 09/07/2012).PROCESSO CIVIL - RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - RECURSO 

PROVIDO. 1 - A teor da jurisprudência desta Corte, na ação monitória 

fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa 

de sua emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do 

débito. 2 - Recurso conhecido e provido para afastar a extinção do feito 

sem julgamento do mérito e determinar o regular processamento da ação 

pelas instâncias ordinárias. (Resp. 801715/MS. 3ª Turma. Dj. 20.11.2006 p. 

337 – Ministro Jorge Scartezzini).

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DOCUMENTO HÁBIL À 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA CÁRTULA COMO GARANTIA, COM A 

CONDIÇÃO DE POSTERIOR DEVOLUÇÃO - ARGUMENTO INSUFICIENTE 

PARA AUTORIZAR O INADIMPLEMENTO - RECURSO DESPROVIDO. "Na 

ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige do autor a 

declinação da causa debendi, pois é bastante para tanto a juntada do 

próprio cheque sustado, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência 

do débito. Precedentes. Recurso não conhecido. (STJ, RESP 291760/DF, 

Quarta Turma; Relator Mini. Cesar Asfor Rocha, pub. 14.04.2003)”.

 10. Portanto, é notório que o cheque prescrito constitui prova do débito, 

dispensando a demonstração de causa da emissão, mesmo em se 

tratando de cheque sustado. Tal fato torna imprescindível robusta 

produção probatória a elidir o débito exequendo.

11. De bom alvitre contar Excelência, que não basta a mera alegação de 

que não foi comprovada a relação negocial entre as partes para elidir uma 

dívida representada por cheque. A higidez do débito é corolário lógico da 

cártula em si.12. Além disso, o cheque, como título de crédito não causal 

que é, uma vez posto em circulação, emana proteção ao portador de 

boa-fé, que terá seu direito protegido, independentemente de eventual 

vício na relação jurídica subjacente.13. Ressalta-se que o referido cheque 

continha todos os requisitos, intrínsecos e extrínsecos, de validade, 

necessários para a circulação, subsistindo a obrigação de pagamento, 

independentemente de sua causa originária.14. Portanto Excelência, o 

incluso título creditício preenche todos os requisitos exigidos pelo Código 

de Processo Civil, ensejando a cobrança através da competente ação 

monitória.ISSO POSTO, REQUER-SE A VOSSA EXCELÊNCIA:a) Seja 

conhecida e processada a presente ação até a integral satisfação do 

crédito da Requerente, julgado totalmente procedentes os pedidos 

articulados;

b) A citação da Requerida, via postal com aviso de recebimento, dos 

termos da presente, no endereço supra mencionado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento no valor de R$ 270.459,80 

(Duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
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ao mês, até a data do efetivo pagamento, ou, querendo ofereça embargos 

monitórios, nos termos do artigo 1.102-C, do Código de Processo Civil;c) 

Caso a Requerida não efetue o pagamento ou não ofereça embargos no 

prazo legal, ou sendo estes rejeitados, que seja de plano convertido em 

titulo executivo judicial, prosseguindo-se na forma dos artigos 475 – I e 

seguintes do Código de Processo Civil, bem como, seja advertido o 

Requerido que o não pagamento da quantia certa no prazo de 15 (quinze) 

dias implicará em acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), conforme determina o art. 475 – J do Código de Processo Civil, 

acrescendo-se as despesas processuais no importe de R$ 5.302,64 

(cinco mil trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) e 

honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência 

segundo o artigo 20 § 3º do mesmo código, a serem arbitrados em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do quantum apurado, sob pena, de lhe ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação do débito, 

acrescido de encargos legais;

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial a documental.

Requer que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome da 

Advogada Dra. SANDRA R. MONTANHER BRESCOVICI – OAB/MT 7.366, 

sob pena de nulidade.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 265.132,16 (Duzentos e sessenta e 

cinco mil, cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos) .

Termos em que, pede deferimento.

Primavera do Leste - MT, 16 de julho de 2015.

DAIANE LUZA – OAB/MT 14.059

MAURO PORTES JUNIOR – OAB/MT 10.772

MARIANA CALVO CARUCCIO – OAB/MT 19.412

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI – OAB/MT 12.306-B

SANDRA R. MONTANHER BRESCOVICI – OAB/MT 7.366

D e s p a c h o / D e c i s ã o : P r o c e s s o  n º  4 6 5 5 - 9 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 3 7 I D 

nº150551Visto,Procedeu à consulta no sistema de busca de endereço 

dos órgãos conveniados ao TJ/MT, não se localizou novo endereço do 

requerido, conforme documentos anexos.Assim, defere-se o pedido para 

citação por edital, devendo a parte autora providenciar o necessário. 

Nessa hipótese, dispensa-se a realização de audiência de 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do CPC, autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex e Súmula 196 do STJ.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para promover o 

seguimento do processo, sob pena de extinção. Em seguida, certifique-se 

e concluso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Primavera do 

Leste/MT, 22 /11/2016.

 GLENDA MOREIRA BORGES

 Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157797 Nr: 8017-09.2015.811.0037

 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: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS A. J. MARQUES - 

OAB:MS 4.862, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, 

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12.574/MS, MUNIR 

MARTINS SALOMÃO - OAB:MT 20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relato. Fundamento. Decide-se. O processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes, à medida que se cuida de matéria unicamente de 

direito, portanto, prescinde de produção de prova em audiência, nos 

termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. Como decorrência da 

revelia, não envolvendo o caso qualquer das hipóteses previstas no art. 

345 do diploma processual, impõe-se ter como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, verossímeis e prestigiados pela prova documental 

acostada aos autos. A revelia do requerido induz ao reconhecimento da 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Em razão da confissão ficta, não 

há mais o que se perquirir sobre o descumprimento do contrato pelo réu. 

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PROCEDENTE a 

presente ação, extinguindo o processo, com o exame do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu no 

pagamento de R$ 62.446,30 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta 

e seis reais e trinta centavos), que deverá ser atualizado pela tabela do TJ 

a partir do vencimento, com juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em 

razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 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.: 61487 Nr: 1294-81.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS CHIQUITO DELLA RIVA - ME, JOSÉ DINER 

DELLA RIVA

 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, RAQUEL ROSA 

DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se parcialmente os pedidos de p. 185.

Procedeu-se então a pesquisa na Receita Federal, via INFOJUD em 

relação ao executado, conforme solicitado, mas não constam 

informações, conforme documentos anexos.

Em relação ao pedido para aplicação de multa, pelo fato de que a 

devedora, depois de intimada, não informou ao Juízo a existência de bens 

passíveis de penhora.

Indefere-se o pedido, porque não caracteriza ato atentatório à dignidade 

da justiça, a simples falta de indicação de bens à penhora, pois para sua 

caracterização é necessária conduta processualmente dolosa visando à 

protelação do feito, o que não está por ora demonstrado.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS 

À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO 

CARACTERIZADO. A simples falta de indicação de bens à penhora não 

constituiu ato atentatório à dignidade da justiça, pois para tanto é 

necessário conduta dolosa, maliciosa, ardilosa, o que não se vislumbra no 

presente feito. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70048932594, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE INDICAÇÃO DE BENS À 

PENHORA NO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 600 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

Para aplicação da multa prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil 

(ato atentatório à dignidade da justiça), há necessidade de verificação do 

elemento subjetivo: dolo ou culpa grave (STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF), 

ausente no caso. AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO.. (Agravo 

de Instrumento Nº 70067304873, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 30/11/2015).

Para o prosseguimento do feito, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115628 Nr: 6185-43.2012.811.0037

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTEC COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Biotec Comércio de Insumos 

Agrícolas Ltda, CNPJ: 08784859000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Rio 

de Janeiro, 963, Bairro: Primavera I, Cidade: Primavera do Leste-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Processo nº 6185-43.2012.811.0037 ID: 115628. Visto em 

correição,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposta pelo Banco 

Bradesco S/A contra Biotec Comércio de Insumos Agrícolas Ltda com 

fundamento no Decreto-Lei 911/69, visando à constrição veículo marca 

Chevrolet, ano/modelo: 2008/2009, placa: EDQ2659, conforme descrito na 

exordial.Deferida a liminar a p.32/33, o bem foi apreendido e depositado em 

nome do representante da requerente, citando-se a requerida para 

contestar a ação, que se quedou inerte, conforme a certidão de p.44.

Na petição de p.41/42, pleiteia o requerente que seja proferida a sentença, 

julgando procedente a demanda, consolidando a posse e propriedade do 

bem em seu favor.

É o relato. Fundamenta e decide-se.

O requerido foi devidamente citado, contudo, não contestou a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II do CPC/2015.

Nesse passo, em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do 

autor, encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no 

contrato acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre 

as partes; e os documentos que comprovam a constituição em mora da 

parte requerida.

Assim, em consonância com o disposto no art.344 do CPC, presume-se 

que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, impondo-se, assim, a 

procedência da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora 

requerente.

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os pedidos 

iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar rescindido o 

contrato de financiamento e consolidar nas mãos do autor a posse direta 

do bem, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens.

Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando estar autorizado a 

proceder à transferência para autora ou a terceiros que indicar.

Condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, 

do Código de Processo Civil).

 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.: 110014 Nr: 336-90.2012.811.0037

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELY LUANA RODRIGUES BARBOSA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o acordo de p. 91/95. Intime-se a parte autora para informar 

o integral entendimento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59728 Nr: 7496-11.2008.811.0037

 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: NICORINO DOS SANTOS, LUZIA QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ANIBAL RODER, NATALINA MATIAS 

RODER, JOSE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Vistos,

 Em relação ao denunciado a lide, consoante certidão de p.116, este não 

foi citado, portanto, torna-se sem efeito o chamamento, consoante decisão 

de p.111. Nesse sentido, retifique-se a capa dos autos, excluindo o 

denunciado a lide. Frisa-se que devidamente intimada às partes requeridas 

para manifestarem-se acerca da certidão, deixaram transcorrer o prazo, 

consoante certidão inclusa (p.121).

Em respeito à primazia da autocomposição entre as partes, designa-se o 

dia 08/06/2017 às 14h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC).

Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, 

na “sala de conciliação”.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 05(cinco) dias, para as partes 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153710 Nr: 6117-88.2015.811.0037

 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: FABIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337-0, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Visto,

 Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado para, no prazo 

de 05(cinco) dias se manifestar sobre a petição de p.215, e requerer o 

que entender de direito.

Decorrido prazo para manifestação, certifique-se o necessário e concluso 

para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74245 Nr: 6564-52.2010.811.0037
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 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 Visto,

Trata-se de ação de Reintegração de Posse proposta por Banco CNH 

Capital S/A contra José Roberto Patricio, todos qualificados.

As partes pactuaram acordo e requerem a homologação (p. 288/290).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, homologa-se por sentença o 

pedido, em consonância com o artigo 487, III com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil.

Determina-se a transladação de cópias para os processos 123971, 

123972,124595 e 124594.

Custas e taxa judiciaria pagas (p. 89/90).

Honorários conforme convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171220 Nr: 5809-18.2016.811.0037

 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: MAURO JUNIOR DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 3456-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 Visto,

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

no prazo de 15 dias, providencie a parte interessada a juntada de ficha 

cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como 

cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos 

titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no 

momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros 

documentos que entenda pertinentes.

Com a juntada processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados. 

Com isso, suspende-se o andamento deste feito, até o seu julgamento.

Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115056 Nr: 5572-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 Visto,

 Passa-se ao saneamento do processo, não havendo preliminares a 

serem analisadas e não ocorrendo nenhuma hipótese de extinção do 

processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 

355), declara-se saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para produção de prova oral, designa-se audiência de instrução para o dia 

30/05/2017, às 15h30min, sem prejuízo de tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do C.P.C).

 Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

 Ademais, em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75095 Nr: 7412-39.2010.811.0037

 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: VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Visto,

Diante do pedido de habilitação de p.126/127, suspendo o processo nos 

termos do artigo 689 do CPC.

Citem-se os requeridos para se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113586 Nr: 3951-88.2012.811.0037

 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: EOLDA MARIA MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13431-B, TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - 

OAB:17.858-O

 Visto,

Considerando o pedido de p. 68, intime-se o requerente para 

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

Defere-se o pedido de p.93, devendo os documentos de p. 90/91, serem 

substituídos por cópia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130617 Nr: 3237-60.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NUNES, CELI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Não há preliminares e não ocorre nenhuma hipótese de extinção do 

processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 

355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de mérito e 

serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado o 

processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Para produção de prova oral e depoimento pessoal, designa-se audiência 

de instrução para o dia 15/08/2017, às 15h00min, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do C.P.C).

Fixa-se o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo 

civil).

Ademais, em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72181 Nr: 4496-32.2010.811.0037

 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: FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - 

OAB:11424-B

 Visto,

 Passa-se ao saneamento do processo. As preliminares suscitadas já 

foram analisadas na decisão de p.136, portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas e não ocorrendo nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), declara-se saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para produção de prova oral, designa-se audiência de instrução para o dia 

01/06/2017, às 16h00min, sem prejuízo de tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do C.P.C).

 Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

 Ademais, em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122023 Nr: 4548-23.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CLARICE HOPPEN KOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, Carlos Henrique Magalhães Fernandes - 

OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” da sentença proferida a p. 89/91, 

alegando que esta foi omissa.

Considerando os efeitos infringentes intimou-se o autor, o qual apresentou 

contrarrazões aos embargos de declaração (p.96/98).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, uma vez que é tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, na forma do artigo 

1022 do CPC, e o acolhe para sanar a omissão apresentada.

Nesses termos, por se tratar de omissão passível de correção, deverá 

constar a seguinte redação na sentença:

 Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

No mais persiste a sentença tal como está lançada.

 Com o trânsito em julgado da presente decisão, e nada mais sendo 

postulado, arquive-se com as certificações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113033 Nr: 3484-12.2012.811.0037

 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: CLAUDINEI JUSTINO MENEGON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 (...) DISPOSITIVO: Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

improcedente a presente ação revisional, e em consequência, resolve o 

mérito, na forma 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. 
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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). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105027 Nr: 4017-05.2011.811.0037

 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: VILMAR PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:SP 108911, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” interposto pelo requerido em 

relação à sentença proferida a p.148/150, alegando que esta foi 

contraditória em relação aos honorários sucumbenciais (p.151).

Ante os efeitos infringentes intimou-se o autor, que não se manifestou 

(p.158).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, porque tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições 

(artigo 1022, do CPC).

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, e o acolhe para 

sanar contradição apresentada e passar a constar a seguinte redação na 

sentença:

 A parte autora sucumbiu em parte maior, de modo que fica condenada 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.

Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade das 

custas e despesas processuais a que restou condenada fica suspensa 

nos termos, do art. 98, §2º e 3º, do CPC. No mais, persiste a sentença 

como está lançada.

 Transitada em julgado, arquive-se, com cautelas de praxe.

PRIC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144141 Nr: 1679-19.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBA REGINA ALVES DUARTE MONTEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO KELLI MARIANI LIMA DA SILVA ,PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO DO 

ART. 234 §2° DO NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146403 Nr: 2735-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI, ADILAR SARTORI, 

ALTAIR SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO

 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:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Adilar Sartori, Cpf: 51011280906, 

Rg: 3.297.029-0 SSP PR Filiação: Almiro Sartori e Dileta Sartori 

(Documento), data de nascimento: 20/09/1962, brasileiro(a), natural de 

Sarandi-RS, casado(a), empresário, Endereço: Rua Marechal 

Deodoro,551,ap 1002,Ed.porto Seg., Bairro: Centro, Cidade: Foz do 

Iguaçu-PR

Executados(as): Adilmar Sartori, Cpf: 51017016968, Rg: 3.363.394-7 

Filiação: Almiro Sartori e Dileta Sartori, data de nascimento: 08/06/1964, 

brasileiro(a), natural de Sarandi-RS, casado(a), empresário, pecuarista, 

empresário, Endereço: Rua Frederico Westphalem, 895, Bairro: Jd Riva, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17 com sede em Campo Verde e agência em Primavera 

do Leste/MT, CNPJ n.º 74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 

n.º 262 – Centro, por seus advogados infra-assinados, com endereço 

profissional à Avenida David Riva, 250 – Jardim Riva em Primavera do 

Leste/MT, local onde recebem as intimações de estilo, vem à presença de 

V. Exa., para com fulcro nos artigos 566 inciso I, 580, 585 II do Código de 

Processo Civil e Lei 10.931/2004 promover a presenteEXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL Em desfavor de:ADILMAR SARTORI, brasileiro, 

casado, diretor geral, inscrito no CPF sob o n.º 510.170.169-68, residente 

e domiciliado à Rua Curitiba, n.º 1210, Bairro Jardim Riva, município de 

Primavera do Leste/MT, e seus avalistas ADILAR SARTORI, brasileiro, 

casado, diretor geral, inscrito no CPF sob o n.º 510.112.809-06, residente 

e domiciliado à Rua Jerusalém, n.º 849, Bairro Jardim Riva, município de 

Primavera do Leste/MT; ALTAIR SARTORI, brasileiro, casado, gerente, 

inscrito no CPF sob o n.º 556.881.799-53, residente e domiciliado à Rua 

Carolina Nabuco, n.º 723, Bairro Jardim Central, município de Foz do 

Iguaçu/PR, CEP: 85864-490; e LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO, 

brasileira, casada, diretora geral, residente e domiciliada à Rua João 

Rouver, n.º 237, Centro, município de Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85864-490, 

pelos motivos que passa a expor e ao final requer: A exequente é credora 

dos executados pela obrigação líquida, certa e exigível de R$1.398.741,71 

(um milhão, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e um 

reais e setenta e um centavos), posição do débito em 30.03.2015, 

representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº B10531200-0 e 

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO À SEGUINTE CCB, ora anexadas, 

juntamente com a ficha gráfica da operação.

 Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Carnelutti sobre as 

peculiaridades de um título executivo:“O título é certo quando não há 

dúvida acerca de sua existência; líquido, quando inexiste suspeita 

concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levam objeções 

sobre sua atualidade.”2. A dívida encontra-se vencida, diante do 

descumprimento das obrigações assumidas no título exequendo, tudo em 

razão de inadimplência verificada consistente no não pagamento de 

parcela. Sobre a exigibilidade da dívida o artigo 580 do Código de 

Processo Civil é claro ao dispor:‘’Art. 580. A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e 

exigível, consubstanciada em título executivo.”

3. Tentada de todas as formas de solução extrajudicial para o litígio, não 

restou outra alternativa a exequente senão recorrer ao judiciário, para 

fazer valer o seu direito.

ISTO POSTOREQUER a V. Exa., que seja determinada a citação do 

executado: ADILMAR SARTORI, e seus avalistas ADILAR SARTORI, 

ALTAIR SARTORI, e LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO, nos respectivos 

endereços já informados no preâmbulo desta, para que efetuem o 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, do seu débito no montante total de 

R$1.398.741,71 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e 

quarenta e um reais e setenta e um centavos), a ser acrescido dos 

encargos contratuais lançados nas fichas gráficas em anexo, dos 

honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, nos 

termos do artigo 652 do Código de Processo Civil.Requer ainda, em não 

sendo paga a dívida no prazo legal, seja imediatamente efetuada a 
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penhora on line de valor suficiente para saldar o principal e honorários 

advocatícios a serem fixados, uma vez que essa providência tem 

preferência segundo o Código de Processo Civil sobre as demais formas 

de penhora, intimando-se após, os executados a manifestarem-se.Ainda, 

caso a penhora on line não tenha êxito, requer que seja determinada a 

expedição de mandado de penhora a recair sobre os bens dados em 

garantia constantes na presente Cédula de Crédito Bancário, cláusula 

GARANTIAS, e seu Aditivo de Re-Ratificação, o qual implica na inclusão 

de garantias, compondo os seguintes:EM HIPOTECA CEDULAR DE 

TERCEIRO GRAU:- FAZENDA SARTORI, com área de 1.000,00 has (um mil 

hectare), matriculada sob o n.º 126, no Cartório de Imóveis de 

Paranatinga/MT; - FAZENDA SARTORI, com área de 799 has (setecentos 

e noventa e nove hectares), matriculada sob o n.º 560, no Cartório de 

Imóveis de Paranatinga/MT.

EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (os quais se encontram depositados na 

Fazenda Sartori, matrícula 127, Paranatinga/MT):- 01 Colheitadeira marca 

Jhon Deere, modelo 1550, Ano fábrica/modelo 2004/2004, série 

CQ1550B070854; - 01 Plataforma 22 pés marca Jhon Deere, modelo 622, 

Ano fábrica/modelo 2004/2004, série CQ0622A00080.Requer que seja 

efetuada a intimação do executado e seus avalistas sobre as penhoras 

efetivadas, inclusive da cônjuge do avalista Adilar Sartori, a Sra. Roseli 

Valiati Sartori, inscrita no CPF sob o n.º 744.690.709-63, residente e 

domiciliada no endereço já indicado, e ainda a cônjuge do avalista Altair 

Sartori, a Sra. Inês Gasparin Sartori, inscrita no CPF sob o n.º 

007.307.739-90, residente e domiciliada no endereço também já 

indicado.Requer por último, sejam concedidas ao Sr. Oficial de Justiça as 

faculdades previstas no parágrafo 2º do art. 172 do CPC, caso se faça 

necessário, para a realização de qualquer diligência.Dá-se a causa o valor 

de R$1.398.741,71 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e 

quarenta e um reais e setenta e um centavos).

Nestes Termos,Pede-se Deferimento.ito Bancário n.º B10531200-0 (06 

fls.);

- Certidão de Registro da CCB n.º B10531200-0 (01 fl.);

- Aditivo de Re-ratificação à CCB n.º B10531200-0 (03 fls.);

- Certidão de Registro do Aditivo de Re-ratificação à CCB n.º B10531200-0 

(02 fls.);

- Ficha Gráfica (04 fls.);

- Matrícula n.º 560 – CRI Paranatinga/MT (04 fls.);

- Matrícula n.º 126 – CRI Paranatinga/MT (03 fls.);

- Matrícula n.º 382 – CRI Paranatinga/MT (03 fls.);

- Procuração do avalista ao executado (01 fl);

- Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (02 fls.);

- Estatuto Social (32 fls.);- Guias pagas (taxa e custas) (01 fl.).

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173195 Nr: 6910-90.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o requerente para 

providenciar o recolhimento faltante da guia nº 54531 (custas judiciais), foi 

recolhida a menor, tendo em vista que o valor da causa constante na 

inicial difere do valor da causa, Custas Judiciais.....................R$ 546,78 - 

Total a recolher.....................R$ 546,78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121633 Nr: 4143-84.2013.811.0037

 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: GRACILIANO PEREIRA DA SILVA

 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:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Graciliano Pereira 

da Silva proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social e 

condeno a respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por 

idade, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado 

especial, ao requerente Graciliano Pereira da Silva, a partir da data da 

citação, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações 

vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As parcelas 

vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com observância da 

alteração legislativa superveniente) e correção monetária, consoante 

tabela adotada pela Justiça Federal. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição 

Federal.Concedo o pedido de tutela antecipada.O Instituto Nacional do 

Seguro Social está isento do pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.A presente sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório no, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.”A sentença foi 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados para efeitos 

recursais. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143300 Nr: 1302-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA MORAIS DO NASCIMENTO

 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:

 “Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de prova suplementar. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142589 Nr: 971-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, 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:

 Processo nº 971-66.2015.811.0037 (Código nº 142589)

Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez

Requerente: José Antônio dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Tendo em vista a data publicada referente à audiência de instrução e 

julgamento (fls.67), julgo prejudicada a audiência.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data de 23 de 

agosto de 2017, às 14h00min.

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

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 133707 Nr: 5772-59.2014.811.0037

 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: JANIE REGINA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126864 Nr: 9390-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125573 Nr: 8143-30.2013.811.0037

 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: MARILENA PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134229 Nr: 6171-88.2014.811.0037

 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: ENIVALDO NASCIMENTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131979 Nr: 4380-84.2014.811.0037

 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: ORDALINA SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 4383-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133394 Nr: 5504-05.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130871 Nr: 3464-50.2014.811.0037

 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: LUCIANA DE ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135526 Nr: 7205-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos modelos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, imediata conclusão para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131049 Nr: 3607-39.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEY DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRES. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

DO CONCURSO PÚBLICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Moreira Tavares - 

OAB:42678/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3607-39.2014.811.0037 (Código 131049)

 Mandado de Segurança

Impetrante: Gisley de Souza Brito

Impetrados: Presidente da Comissão de Seleção do Concurso Público

 Estado de Mato Grosso

Vistos etc.

A competência para julgar mandado de segurança define-se pela 

categoria da autoridade coatora e por sua sede funcional.

Com efeito, “para a fixação do juízo competente em mandado de 

segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a 

sede da Autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas 

normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida 

a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação 

jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal 

deverá remeter o processo ao juízo competente” (Hely Lopes Meirelles / 

Mandado de Segurança, 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.74).

Destarte, considerando que a autoridade indicada como coatora tem sede 

funcional no município de Niterói (RJ), DETERMINO a remessa dos autos ao 

juízo respectivo, materialmente competente para apreciação da questão 

posta em juízo.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65904 Nr: 5716-02.2009.811.0037

 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: IRACEMA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA - OAB:

 Processo nº 5716-02.2009.811.0037 (Código 65904)

 Execução de Sentença

Exequente: Iracema Alves Rodrigues

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Iracema Alves Rodrigues 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.163).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40317 Nr: 2778-39.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo nº 2778-39.2006.811.0037 (Código nº 40317)

Execução de Sentença

Exequente: Maria Vieira de Souza

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Maria Vieira de Souza 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.302).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43023 Nr: 5395-69.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5395-69.2006.811.0037 (Código 43023)

Execução de Sentença

Exequente: Vanderley Ramos dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Maria da Gloria Lima da 

Luz em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.252).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124959 Nr: 7525-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE EUGÊNIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7525-85.2013.811.0037 (Código nº 124959)

Execução de Sentença

Exequente: Idalice Eugênia da Rocha

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Idalice Eugênia da Rocha 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Transcorrido o prazo para oposição de defesa executiva, o pagamento foi 

requisitado, na forma do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após os procedimentos legais, a obrigação executada foi integralmente 

adimplida, consoante certidão inclusa (fls.151).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 103114 Nr: 8882-08.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FERNANDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANANIAS FERNANDES DOS REIS, Cpf: 

20825315115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 6139-25.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DIORGE ANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANI DIORGE ANTON, Cpf: 

35218002100, Rg: 8/R 1757906, brasileiro(a), casado(a), do comercio. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43927 Nr: 6352-70.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFREDO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALFREDO VIECILI, Cpf: 

24374938087, Rg: 7.005.691.527, Filiação: Eldevir Victorino Viecili e Edi 

Elzira Viecili (cópia da Identidade), data de nascimento: 02/07/1958, 

brasileiro(a), natural de Ajuricaba-RS, casado(a), agricultor, empresário, 

Telefone 3498-1029. 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$ 540,09 (Quinhentos e quarenta reais e nove 

centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 466,85 - Taxa 

Judiciária R$ 73,24, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43198 Nr: 5553-27.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUSA GOMES DE ALMEIDA, Cpf: 

16505336168, Filiação: Pedro Gomes de Almeida e Maria Gomes de 

Almeida, data de nascimento: 11/01/1957, brasileiro(a), natural de 

Itaberaí-GO, solteiro(a), costureira. 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$ 579,18 (Quinhentos e setenta e nove reais e 

dezoito centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 447,26 

- Taxa Judiciária R$ 131,92, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108172 Nr: 7331-56.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL PRÉ-MOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOL PRÉ-MOLDADOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02399839000170, Inscrição Estadual: 131799797. 

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$ 540,32 (Quinhentos e quarenta reais e trinta e 

dois centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 466,85 - 

Taxa Judiciária R$ 73,47, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102835 Nr: 8765-17.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARNEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CARNEIRO NETO, Cpf: 

20831331100, Rg: 237004, Filiação: Sebastião Carneiro da Silva e 

Francisca Pinto Mendonça (documento), data de nascimento: 02/10/1956, 

brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, casado(a), operador de 

máquinas agrícolas, Telefone 3498-2144. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 86 de 456



pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 112766 Nr: 3212-18.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Queiroz Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO QUEIROZ NOGUEIRA, Cpf: 

71722246120, Rg: 1143565-8, Filiação: José Antonio Leite Nogueira e 

Rosangela Garcia Leite Nogueira, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/05/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de BRUNO QUEIROZ 

NOGUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE 71 UPF, QUE DEVERÁ SER 

RECOLHIDA AO FUNDECONTAS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6576/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/05/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.213,55

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 127758 Nr: 711-23.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS 

LTDA, CNPJ: 05613974000164. 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: 03/02/2014.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INF/PEN-PROCON LEI 8078/90 

MULTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6096/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.694,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 127536 Nr: 503-39.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CIRINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO CIRINO - ME, CNPJ: 

10892364000187. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/01/2014.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de MARCELO CIRINO - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5431/10022013, 5238/20012013, 5772/20102011, 5772/20122011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.120,18

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 152827 Nr: 5739-35.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR HOTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR HOTEL, CNPJ: 08227698000194. 

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: 26/08/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JUNIOR 

HOTEL, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FATO: 

APÓS FISCALIZAÇÃO CONSTATOU VARIAS IRREGULARIDADES COMO 

CONSTA NO AUTO PENALIDADE: NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE 

NOTIFICADA CONFORME CONSTA DOS AUTOS, AUTO DE INFRAÇÃO N. 

4251/2009 e 4254/2009, PENALIDADE: multa de r$ 3.600,00, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20152748/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.640,01
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20102 Nr: 1455-38.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON FERNANDES, Cpf: 33684278904, 

Rg: 502.817, Filiação: Benedito Fernandes e Aparecida C. Fernandes, data 

de nascimento: 09/05/1953, brasileiro(a), natural de Cornélio Procópio-PR, 

convivente, construtor, lavrador, Telefone 66-96112002. 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 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 

376,85 - Taxa Judiciária R$ 108,31, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 104945 Nr: 3933-04.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFREDO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALFREDO VIECILI, Cpf: 

24374938087, Rg: 7.005.691.527, Filiação: Eldevir Victorino Viecili e Edi 

Elzira Viecili (cópia da Identidade), data de nascimento: 02/07/1958, 

brasileiro(a), natural de Ajuricaba-RS, casado(a), agricultor, empresário, 

Telefone 3498-1029. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107532 Nr: 6656-93.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIONISIO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DIONISIO TURRA, Cpf: 

25258397904, Rg: 1.726.501, Filiação: Belarmino Turra e Antonio Turra, 

data de nascimento: 20/07/1956, brasileiro(a), natural de Coronel 

Vivida-SC, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 103499 Nr: 9064-91.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI LUIZ VENDRÚSCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDERI LUIZ VENDRÚSCULO, Cpf: 

16386418115, Rg: 69.839, Filiação: Mateus Endrusculo e Adelia Luiza 

Vendrusculo -. Documento, data de nascimento: 07/07/1946, brasileiro(a), 

natural de Frederico Westphalen-RS, casado(a), agricultor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 552,64 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais 

- R$ 454,10 - Taxa Judiciária R$ 98,54, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53834 Nr: 7265-18.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. DE LIMA ARMAZENS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. B. DE LIMA ARMAZENS GERAIS, CNPJ: 

04576782000162. 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: 10/12/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de R. B. DE LIMA ARMAZENS GERAIS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6103/2005, 6443/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.663,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69629 Nr: 1936-20.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRAPRIMA - ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ASTRAPRIMA - ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES, CNPJ: 06080422000109. atualmente em local incerto e 

não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/01/2010.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ASTRAPRIMA - ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8807/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.088,28

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68133 Nr: 7662-09.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYMAR TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CYMAR TURISMO LTDA - ME, CNPJ: 

02900233000176. 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: 21/12/2009.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de CYMAR TURISMO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10295/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.537,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 1857-07.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVALIS SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVALIS SEMENTES LTDA, CNPJ: 

06277386000160. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 25/03/2011.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de NOVALIS SEMENTES LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9374/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 895,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 7178-62.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 33692328000175, Inscrição Estadual: 

13.094.854-3. 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: 10/12/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5621/2005, 5915/2005, 6167/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.055,46

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74605 Nr: 6924-84.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLSA DE CEREAIS - COM IMP E EXP DE PROD 

AGRIC LTDA -ME, WALDEMAR GARCIA BARBOSA, SIRLEI SUSANA 

MENEGON BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIRLEI SUSANA MENEGON BARBOZA, 

Cpf: 48563145053, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 22/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de BOLSA DE CEREAIS - 

COM IMP E EXP DE PROD AGRIC LTDA -ME, WALDEMAR GARCIA 

BARBOSAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS ESTIMATIVA - DEIXOU DE 

RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS, NOS PRAZOS 

REGULAMENTARES LANÇADOS POR ESTIMATIVA., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20105678/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.574,14

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59640 Nr: 7156-67.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGALUZ FARMACIA LTDA, ORCIOLE 

ALVES BARBOSA JUNIOR, YVONE FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DROGALUZ FARMACIA LTDA, CNPJ: 

00242950000122, Inscrição Estadual: 131578170 e atualmente em local 

incerto e não sabido ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR, Cpf: 

79870023134, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 02/12/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de DROGALUZ FARMACIA 

LTDA, ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, LANÇADO POR ESTIMATIVA., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1807/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.538,86

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68082 Nr: 7654-32.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AMARAL VALOTA - ME, MARCOS 

AMARAL VALOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS AMARAL VALOTA - ME, CNPJ: 

01174772000102, Inscrição Estadual: 131681559. 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: 16/12/2009.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de MARCOS AMARAL 

VALOTA - ME e MARCOS AMARAL VALOTA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, LANÇADO POR ESTIMATIVA., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3475/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.000,97

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 5879-45.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CRISTIAN JULIANO BAVARESCO, THALITA JULIANE BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTAL COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 06145102000181 e atualmente em local incerto e não sabido 

THALITA JULIANE BAVARESCO, Cpf: 05923427940, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 31/03/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de CRISTAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, CRISTIAN JULIANO BAVARESCOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER 

E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 

TRANSCRITA NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA 

ENTRADA NO ESTADO DE MATO GROSSO PROVENIENTE DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20094830/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 66.710,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128915 Nr: 1789-52.2014.811.0037

 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: IDA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:MT/12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Ida Maria de 

Freitas a proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social e 

condeno a respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por 

idade, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado 

especial, à requerente Ida Maria de Freitas, a partir da data da citação, 

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações 

vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As parcelas 

vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com observância da 

alteração legislativa superveniente) e correção monetária, consoante 

tabela adotada pela Justiça Federal. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição 

Federal.O Instituto Nacional do Seguro Social está isento do pagamento 

das custas processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 

8.620/93.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados para efeitos recursais. Registre-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135916 Nr: 7493-46.2014.811.0037

 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: MARIA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Maria de Almeida 

Silva proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social e condeno a 

respectiva autarquia federal a conceder a aposentadoria por idade, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na condição de segurado especial, 

a requerente Maria de Almeida Silva, a partir da data do requerimento 

administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as 

prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As 

parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com 

observância da alteração legislativa superveniente) e correção monetária, 

consoante tabela adotada pela Justiça Federal.Declaro a natureza 

alimentícia das prestações pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1º-A, 

da Constituição Federal.O Instituto Nacional do Seguro Social está isento 

do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da 

Lei nº 8.620/93.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório no, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.”A sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados para efeitos recursais. Registre-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118817 Nr: 1192-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSELITA ANDRADE HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo prejudicada audiência. Expeça-se carta precatória, consoante 

decisão derradeira (fls.88). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126603 Nr: 9146-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de ações propostas contra o mesmo devedor, defiro a 

reunião dos feitos, com fundamento no artigo 28 da Lei nº 6.830/80, pelo 

que DETERMINO a remessa ao Cartório Distribuidor para as baixas e 

anotações pertinentes, mantendo-se em trâmite o feito da primeira 

distribuição (parágrafo único).

Intime-se a exequente, na forma do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para 

apresentar cálculo unificado das CDAs reunidas, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134813 Nr: 6636-97.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6636-97.2014.811.0037 (Código nº 134813)

Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública do Município de Primavera do Leste (MT)

Executada: Maria José Resplande

 Vistos etc.

Tratando-se de ações propostas contra o mesmo devedor, defiro a 

reunião dos feitos, com fundamento no artigo 28 da Lei nº 6.830/80, pelo 
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que DETERMINO a remessa ao Cartório Distribuidor para as baixas e 

anotações pertinentes, mantendo-se em trâmite o feito da primeira 

distribuição (parágrafo único).

Intime-se a exequente, na forma do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para 

apresentar cálculo unificado das CDAs reunidas, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 7190-76.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARALDI & BARALDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7190-76.2007.811.0037 (Código nº 52128)

Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública do Município de Primavera do Leste (MT)

Executado: Baraldi e Baraldi Ltda

Vistos etc.

Tratando-se de ações propostas contra o mesmo devedor, defiro a 

reunião dos feitos, com fundamento no artigo 28 da Lei nº 6.830/80, pelo 

que DETERMINO a remessa ao Cartório Distribuidor para as baixas e 

anotações pertinentes, mantendo-se em trâmite o feito da primeira 

distribuição (parágrafo único).

Intime-se a parte exequente, na forma do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, 

para apresentar cálculo unificado das CDAs reunidas, bem como para 

manifestar interesse na unificação do executivo fiscal nº 56413 (em 

apenso), no prazo de 5 (cinco) dias.

Com a resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107720 Nr: 6851-78.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARIANO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ARIANO JUNIOR, Cpf: 

96176229120. 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$ 555,75 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - 

R$ 456,82 - Taxa Judiciária R$ 98,93, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52429 Nr: 6968-11.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE - 

ME, CNPJ: 03264864000109. 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$ 601,76 (Seiscentos e um reais e setenta e seis 

centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 550,97 - Taxa 

Judiciária R$ 50,79, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 3274-34.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAIS, 

Cpf: 00786349115, Rg: 276.147, Filiação: Joaquim Gabriel de Morais e 

Araci Brandão de Morais, data de nascimento: 18/01/1928, brasileiro(a), 

natural de Tesouro-MT, viuvo(a), agropecuarista. 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$ 631,27 (Seiscentos e trinta e um reais e vinte e 

sete centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 376,85 - 

Taxa Judiciária R$ 254,42, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 5581-58.2007.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO, Cpf: 

09236563830, Rg: 15.251.522, Filiação: Walter Terra e Zulima Ortegas 

Vieira Terra, data de nascimento: 05/08/1966, brasileiro(a), natural de 

Ourinhos-SP, solteiro(a), engenheiro agronomo, comerciante, Telefone 

497-1322. 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$ 555,75 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - 

R$ 456,82 - Taxa Judiciária R$ 98,93, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 106972 Nr: 6062-79.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE FERREIRA DOS SANTOS SOUSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUTE FERREIRA DOS SANTOS SOUSA - 

ME, CNPJ: 06141858000152. 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$ 540,32 (Quinhentos e quarenta reais e trinta e 

dois centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 466,85 - 

Taxa Judiciária R$ 73,47, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21714 Nr: 2739-81.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO PAVÃO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

MT, CNPJ: 01974088000105. 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$ 422,15 (Quatrocentos e vinte e dois reais e 

quinze centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 347,00 

- Taxa Judiciária R$ 75,15, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20836 Nr: 2113-62.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER F. DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEBER F. DA ROCHA, casado(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$ 540,32 (Quinhentos e quarenta reais e trinta e 

dois centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 466,85 - 

Taxa Judiciária R$ 73,47, 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73566 Nr: 5888-07.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE SOUZA MOREIRA - ME, EDINALVA DE 

SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. DE SOUZA MOREIRA - ME, CNPJ: 

07436917000182, Inscrição Estadual: 133046338 e atualmente em local 

incerto e não sabido EDINALVA DE SOUZA MOREIRA, Cpf: 02394092130, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

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

Ação: 31/03/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de E. DE SOUZA MOREIRA - 

ME e EDINALVA DE SOUZA MOREIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR 

O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA NO PRAZO 

REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20095024/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.452,46

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70470 Nr: 2779-82.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTANA BRAZ - ME, RICARDO 

SANTANA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO SANTANA BRAZ - ME, CNPJ: 

05622952000160, Inscrição Estadual: 132193299 e atualmente em local 

incerto e não sabido RICARDO SANTANA BRAZ, Cpf: 86663534149, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 06/04/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de RICARDO SANTANA 

BRAZ - ME e RICARDO SANTANA BRAZ, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR 

O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA NO PRAZO 

REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 12255/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.026,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73540 Nr: 5862-09.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.B. DA COSTA MARTINS & CIA LTDA, JAIR DE 

SOUZA MARTINS, ELZA BATISTA DA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E.B. DA COSTA MARTINS & CIA LTDA, 

CNPJ: 05827490000118, atualmente em local incerto e não sabido JAIR DE 

SOUZA MARTINS, Cpf: 46365206615, Rg: M-2.625.050, Filiação: Pedro 

Ferreira Martins e Gloria de Souza Martins, data de nascimento: 

31/10/1962, brasileiro(a), natural de Areado-MG, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ELZA BATISTA DA COSTA 

MARTINS, Cpf: 81022182668, Rg: M.5.981.36B, Filiação: Jair Batista da 

Costa e Lourdes de Jesus Batista da Costa, data de nascimento: 

14/09/1965, brasileiro(a), natural de Primeiro de Maio-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 24/05/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de E.B. DA COSTA MARTINS 

& CIA LTDA, JAIR DE SOUZA MARTINSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20101037/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.214,84

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 131694 Nr: 4153-94.2014.811.0037

 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): HELOISA HELENA GATTO MORINIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELOISA HELENA GATTO MORINIGO, 

Cpf: 28652029172, Rg: 128658, Filiação: Odete do Amaral Gatto, data de 

nascimento: 10/04/1963, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 27/03/2014.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT 

em face de HELOISA HELENA GATTO MORINIGO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTA ELEITORAL - MULTA DE 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001581/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/06/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.842,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119678 Nr: 2116-31.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 
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-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO TOMASI, CNPJ: 

03376663000101, Inscrição Estadual: 131898639 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO TOMASI, Cpf: 83092234120, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 03/04/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de MARCELO TOMASI e 

MARCELO TOMASI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DEIXOU DE RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTARIA TRANSCRITA NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR 

OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO DE MATO GROSSO DAS 

OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE 

OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4409/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.347,95

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 101495 Nr: 8498-45.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE APARECIDA FABRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIRLENE APARECIDA FABRI, Cpf: 

02367124973, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/12/2010.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de SIRLENE APARECIDA FABRI, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CONTRIBUIÇÃO - MELHORIA - ASFALTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7168/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.957,86

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 179962 Nr: 10597-75.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

FRANCISCO RIBEIRO MONTI, THIAGO RIBEIRO MONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA 

LTDA, CNPJ: 08954874000190, Inscrição Estadual: 13.341.849-9, 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO RIBEIRO MONTI, Cpf: 

00482936100, Rg: 1415012-3, data de nascimento: 27/08/1984, 

brasileiro(a), natural de Bandeirantes-PR, solteiro(a), técnico em 

informática e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO RIBEIRO 

MONTI, Cpf: 01173864130, Rg: 14150140, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. 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: 21/11/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de PRIMAGRO COMERCIAL 

AGRÍCOLA LTDA, FRANCISCO RIBEIRO MONTIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS - 200 UPF - ART. 219; 217-B; 226; 

228 e 457 DO RICMS , aprovado pelo decreto 1944/89., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8661/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.684,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 175990 Nr: 8522-63.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

JONATHAN LAND, MARIA ALVES DE LIMA, ROSA MARIA SCHUSTER 

LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ALVES DE LIMA, Cpf: 

85402605149, Rg: 0843434-4, Filiação: João Frandisco Alves e Joaquina 

Maria de Sousa, data de nascimento: 18/01/1961, brasileiro(a), natural de 

Santa Maria da Vitoria-MT, casado(a), domestica. 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: 22/09/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de R. L. IND E COM. DE 

CONFECÇÕES LTDA - ME, JONATHAN LANDE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2007/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.892,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 178999 Nr: 10121-37.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER DA CRUZ E SOUZA LTDA - ME, 

ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA, VALDINA XAVIER DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): XAVIER DA CRUZ E SOUZA LTDA - ME, 

CNPJ: 05074096000156, Inscrição Estadual: 12.4.12.002408-, atualmente 

em local incerto e não sabido ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA, 

Cpf: 59782145149, Rg: 3121811-774928, Filiação: José Pinto de Souza e 

Sonia Lurdes dos Santos Souza, data de nascimento: 03/11/1972, 

brasileiro(a), natural de Porangatu-GO, convivente e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDINA XAVIER DA CRUZ, Cpf: 45772061100, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 07/11/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de XAVIER DA CRUZ E 

SOUZA LTDA - ME, ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER 

E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 

TRANSCRITA NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA 

ENTRADA NO ESTADO DE MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM 

MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5164/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 2/70/5201

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.334,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 104592 Nr: 3574-54.2011.811.0037

 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): MARINÊS DE OLIVEIRA TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINÊS DE OLIVEIRA TURCATO, Cpf: 

69598550982, Rg: 1799004-1, Filiação: Ivanir de Lourdes de Liveira, data 

de nascimento: 05/01/1974, brasileiro(a), natural de Cascavel-MT, 

casado(a), estagiária, revisora detexto, Telefone (65) 9961-8820. 

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: 10/06/2011.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT 

em face de MARINÊS DE OLIVEIRA TURCATO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTA ELEIÇÃO 2007 - MULTA 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3685/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.690,63

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102701 Nr: 8718-43.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI CHAGA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELI CHAGA VIEIRA, Cpf: 

47712716072, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Arresto de um lote de terras na Av. Belo 

Horizonte, n. 1900, esquina com a Rua São Judas Tadeu, denominado lote 

0018 da quadra 108, cadastrado sob. n. 01.001.108.0018.000, com área 

de 600m2, sendo que no referido lote existe uma construção casa com 

176,5m2 de área construída, lote todo murado com portão na frente. 

estimado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à parte 

devedora, bem como ao(s) seu(s) cônjuge(s), se casado for e o(s) 

bem(bens) for(em) imóvel(eis). CIENTIFICAÇÃO da parte devedora do 

prazo de trinta (30) dias para oferecimento de embargos, contados do 

depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.Trata-se de execução fiscal 

com tramitação suspensa a pedido do exeqüente.2.Considerando o 

decurso do prazo de suspensão outrora assinalado, DETERMINO intime-se 

o credor a dizer se tem interesse no processamento do pedido, hipótese 

na qual deverá apresentar CDA ou memória de cálculo atualizada. Prazo: 

30 dias, sob pena de arquivamento, na forma do artigo 791, inciso III, do 

CPC e artigo 40, caput, da LEF.3.Havendo requerimento para 

prosseguimento do feito, prossiga em seus ulteriores termos, observadas, 

conforme o caso, as disposições seguintes.4.CITE(m)-se o(s) 

executado(s), conforme preceitua o art. 8º Lei 6830/80, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir(em) a execução com o oferecimento de bens à penhora.5.No ato 

da citação, CIENTIFIQUE(m)-se o(s) executado(s) de que: (a.) no caso de 

integral pagamento do crédito exeqüendo no prazo assinalado, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 652A §único CPC); (b.) dispõe 

do prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos do devedor, prazo 

que fluirá a contar da regular garantia do Juízo, pela nomeação de bens ou 

penhora (art. 16 Lei 6830/80); (c.) em havendo alegação de excesso de 

execução, deverá a parte devedora indicar o valor que entende correto, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 739A §5º CPC); (d.) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente a até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução (art. 740 CPC); (e.) os embargos do 

devedor, por regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 739A caput 

CPC); (f.) no prazo para embargos, reconhecendo a procedência da 

pretensão executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por 

cento) do valor do crédito em execução, acrescido das custas e 

honorários, poderá a parte devedora requerer o pagamento parcelado do 

saldo devedor até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês; (g.) efetivada penhora e 

avaliado o bem constrito, será facultado à parte credora sua imediata 

adjudicação (art. 685A caput e §2º c/c art. 698 CPC), sem prejuízo da 

alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de 

corretor.6.A citação deverá dar-se por carta/AR, salvo se requerido de 

forma diversa pelo exeqüente. Se necessário, expeça-se mandado ou 

depreque-se a citação.7.Não sendo a parte devedora encontrada, o que 

deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-se ao arresto, avaliação e 

remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo (art. 659 caput CPC), observada a gradação legal ou eventual 

indicação de bens pela parte credora (art. 653 c/c arts. 652 §2º e 655 

CPC). Após, VISTAS a parte credora para as medidas do art. 654 

CPC.8.Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, PROCEDA-se à penhora, avaliação e remoção de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito exeqüendo (arts. 10, 11 e 13 

Lei 6830/80 c/c art. 659 caput CPC), observada eventual indicação de 
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bens pela parte credora ou, na falta de indicação, a gradação legal (arts. 

652 §1º e 655 CPC).9.Em se tratando de execução com garantia 

pignoratícia/hipotecária, a constrição deverá incidir sobre o bem garantidor 

(art. 655 §1º CPC). 10.Havendo indicação de bem imóvel à penhora e 

havendo apresentação de cópia atual da respectiva matrícula, 

PENHORE-se por termo nos autos, independentemente da localização do 

bem (art. 659 §5º CPC). Em seguida: (a.) INTIME-se a parte credora a 

providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário mediante 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial (art. 659 §4º CPC); (b.) INTIME-se a parte devedora e seu 

cônjuge, nomeando-os depositários judiciais (art. 652 §4º e art. 655 §2º 

c/c art. 659 §5º CPC); (c.) AVALIE-se o bem constrito (art. 680 

CPC).11.Efetivada a penhora de bem imóvel mediante auto de penhora, 

INTIME-se a parte credora a providenciar o respectivo registro no ofício 

imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro teor do ato e 

independentemente de mandado judicial (art. 659 §4º CPC). INTIME-se a 

parte devedora e seu cônjuge (art. 652 §4º e art. 655 §2º CPC).12.Em 

havendo indicação de penhora de dinheiro, incidente sobre numerário 

depositado em instituição financeira, venham-me conclusos para utilização 

do Sistema BACENJUD (art. 652 §2º c/c arts. 655 inciso I e 655A caput 

CPC).13.Não efetivada a penhora em razão da não localização de bens 

penhoráveis, INTIME-se a parte devedora a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da 

penhora. A não indicação da localização dos bens penhoráveis importará 

na configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, com incidência 

de multa em favor da parte credora no valor correspondente a até 20% 

(vinte por cento) do crédito em execução (art. 652 §3º c/c arts. 600 inciso 

IV, 656 §1º e 601caput CPC).14.Garantida a execução, pelo depósito ou 

penhora, o(s) executado(s) poderá(ão), querendo, oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, a contar de sua(s) intimação(ões) (art. 16 Lei 6830/80). 

INTIME(m)-se.15.Garantida a execução e não oferecidos embargos, 

INTIME-se o credor a se manifestar acerca dos bens contritos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.16.Garantido o Juízo e avaliado o bem constrito, 

iniciar-se-á a fase de expropriação (art. 685 §único CPC), no que: (a.) 

INTIME-se a parte credora, bem como o senhorio direto, o credor com 

garantia real ou o credor com penhora averbada a, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem seu interesse na adjudicação do bem, por 

valor não inferior à avaliação (art. 18 Lei 6830/80 c/c art. 685A caput e 

§2º c/c art. 698 CPC); (b.) no mesmo ato, CIENTIFIQUE-se a parte credora 

de que, não havendo interesse na adjudicação do bem, poderá requerer, 

no prazo assinalado, sua alienação direta, por iniciativa própria ou por 

meio de corretor.17.Não requerida a adjudicação e não realizada a 

alienação particular do bem penhorado, DESIGNEM-se datas para 

alienação judicial dos bens constritos e EXPEÇA-se edital de hasta pública 

(art. 686 e art. 690 CPC).18.O edital deverá ser afixado no local do 

costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, 

preferencialmente na seção ou local reservado à publicidade de negócios 

imobiliários, salvo quando o credor for beneficiário da assistência justiça 

gratuita, hipótese em que a publicação será feita no Diário Oficial (art. 687 

caput e §§1º e 3º CPC). Em estando o bem constrito avaliado em valor 

igual ou inferior a 60 (sessenta) salários mínimo, dispense-se a publicação 

do edital.19.Encaminhe-se cópia do edital para a Prefeitura Municipal, 

rádios e emissoras de televisão, bem como jornais e revistas - impressos 

ou eletrônicos - sediados na Comarca, solicitando a ampla divulgação da 

alienação (art. 687 §3º CPC).20.INTIMEM-se as partes acerca das datas, 

horário e local designados para a alienação judicial, em especial a parte 

devedora, por intermédio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou 

outro meio idôneo. Da mesma forma, CIENTIFIQUEM-se, por edital, o 

senhorio direto, o credor com garantia real ou o credor com penhora 

averbada.21.DEFIRO os benefícios do art. 172 §2º CPC ao Meirinho 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado.22.Anoto, por fim, que a fazenda exeqüente deverá 

custear as despesas de condução do Sr. Meirinho, conforme dispõem os 

itens 3.3.7.5.2 e 3.3.7.5.4 da CNGC. Vale registrar que esta 

obrigatoriedade foi ratificada na decisão prolatada por Sua Excelência o 

Corregedor Geral da Justiça nos autos n. 21/2009, no qual se assentou 

que, em razão da extinção da gratificação de produtividade prevista na Lei 

Estadual n. 7256/2000 pelo artigo 42 da Lei Estadual n. 8709/2007, a 

Fazenda Pública “deve efetuar o pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça”. A intimação da Fazenda exeqüente para pagamento de 

diligências dos Oficiais de Justiça deverá observar o disposto nos itens 

2.8.1.6.3 e 2.8.2.1 da CNGC.

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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 101792 Nr: 1219-71.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR MASCHIO, Cpf: 44507569087, 

Rg: 602487773-7, Filiação: Luiz Maschio Neto e Maria Danele Maschio, 

data de nascimento: 21/10/1963, brasileiro(a), natural de Tapejara-RS, 

casado(a), agricultor, produtor rural, Telefone 3498-1341. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PARA TOMAR CIÊNCIA DA PENHORA ON LINE NO VALOR DE 

R$ 224,54 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), PARA QUERENDO NO PRAZO DE 30(trinta) DIAS INTERPOR 

EMBARGOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro penhora eletrônica no Sistema 

Bacen-Jud, nos termos do art. 655, I, do CPC. Em consulta posterior foi 

encontrado apenas a importância de R$ 224,54, cujo valor deu 

cumprimento parcial, por insuficiência de saldo, de forma que procedi à 

ordem de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça, conforme comprovante em anexo.Assim, intime-se a 

parte credora, para no prazo de 05(cinco) dias, indicar bens à penhora de 

propriedade da parte devedora, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.Cumpra-se.o

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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 20 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 105876 Nr: 4915-18.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INST. NAC. DE MET., NORMALIZAÇAO E QUALID. IND. 

-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTURINA CABRAL ME, CASTURINA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASTURINA CABRAL, Cpf: 27314871191, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 22/07/2011.

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

NAC. DE MET., NORMALIZAÇAO E QUALID. IND. -INMETRO em face de 

CASTURINA CABRAL ME e CASTURINA CABRAL, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

49/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/04/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 956,58

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61204 Nr: 884-23.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUARIA 

LTDA, JOÃO BATISTA GONZATTI, VITOR HUGO REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROTOTAL COMERCIAL 

AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 26782920000798, atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO BATISTA GONZATTI, Cpf: 41075064015, Rg: 

102.951.925-1, Filiação: Gendir Gonzatti e Rumilda Gonzatti, brasileiro(a), 

solteiro(a), agricultor e atualmente em local incerto e não sabido VITOR 

HUGO REGINATTO, Cpf: 72062371004, Rg: 8064677274, Filiação: Maria 

Gonzatti Reginatto e Vitorino Reginatto, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 19/02/2009.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de AGROTOTAL COMERCIAL 

AGROPECUARIA LTDA, JOÃO BATISTA GONZATTIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 34.690,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 7008-90.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA, 

CNPJ: 26803361000160, Inscrição Estadual: 131286080. 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: 10/12/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5627/2005, 5921/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 753,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69576 Nr: 1883-39.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRIMA MOTOS LTDA, CNPJ: 

05705999000198, Inscrição Estadual: 132225530. 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: 21/01/2010.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de PRIMA MOTOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de I.S.S. N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8771/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.620,14

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 6989-84.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. IND. E COM. DE EMB. PLASTICAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. C. IND. E COM. DE EMB. PLASTICAS 

LTDA - ME, CNPJ: 04290548000174. 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: 07/12/2007.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de L. C. IND. E COM. DE EMB. PLASTICAS LTDA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5844/2005, 

6081/2005, 6403/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.055,46

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70712 Nr: 3023-11.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA GALHARDO, JOSE MARIA 

GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARIA GALHARDO, CNPJ: 

74074519000150, Inscrição Estadual: 131514180 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE MARIA GALHARDO, Cpf: 80259715891, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 06/04/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de JOSE MARIA GALHARDO 

e JOSE MARIA GALHARDO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS ESTIMATIVA - DEIXOU DE 

RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS, NOS PRAZO 

REGULAMENTARES LANÇADOPOR ESTIMATIVA., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20096788/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.584,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57559 Nr: 5179-40.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACI DOS SANTOS - ME, CLACI DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLACI DOS SANTOS - ME, CNPJ: 

02815497000121, Inscrição Estadual: 131846140 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLACI DOS SANTOS, Cpf: 00045613923, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 27/08/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de CLACI DOS SANTOS - ME 

e CLACI DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU RECOLHEU A MENOR O ICMS 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA NO PRAZO REGULAMENTAR, 

DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO DE MATO GROSSO 

DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES, 

PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU DO 

EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

417/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/05/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.624,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 120314 Nr: 2791-91.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA MOTORES CRUZEIRO DO SUL LTDA, 

ENIO JOSÉ MARION, ZORLENE MARLI MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RETIFICA MOTORES CRUZEIRO DO SUL 

LTDA, CNPJ: 37468097000171, atualmente em local incerto e não sabido 

ENIO JOSÉ MARION, Cpf: 17520070000, Rg: 553.888, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Telefone 37444040 e atualmente em local incerto 

e não sabido ZORLENE MARLI MARION, Cpf: 74283502049, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 26/04/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de RETIFICA MOTORES 

CRUZEIRO DO SUL LTDA, ENIO JOSÉ MARIONE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITA 

NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20128578/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.626,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53085 Nr: 6464-05.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VERSSIMO CARDOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO VERSSIMO CARDOSO - ME, 

CNPJ: 04674352000183. 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 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de GERALDO VERSSIMO CARDOSO - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6928/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.496,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 137155 Nr: 8408-95.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTINTORES PRIMAVERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXTINTORES PRIMAVERA LTDA - ME, 

CNPJ: 10906582000123, Inscrição Estadual: 133729664. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 25/09/2014.

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

FAZENDA NACIONAL em face de EXTINTORES PRIMAVERA LTDA - ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 506811/2014, 

506812/2014, 506813/2014, 506814/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 26.978,78

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 118097 Nr: 438-78.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WERNI ADOLFO DREYER, Cpf: 

28228871015, Rg: 101.105.553-97, Filiação: Paulo Dreyer e Herta Dreyer, 

data de nascimento: 25/02/1958, brasileiro(a), natural de Três de Maio-RS, 

casado(a), agricultor, Telefone 9986-2183. atualmente em local incerto e 

não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 25/01/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de WERNI ADOLFO DREYER, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FOI CONSTATADO 

QUE HAVIA NO ARMAZEM DA PROPRIEDADE EMBALAGEM DO PRODUTO 

CHLORYL 50 WP COM INSCRIÇÕES EM ESPANHOL, PRODUTOS SEM 

REGISTRO NO MAPA E CADASTRO DO INDEA-MT - INFRAÇÃO: INCISO I 

DO ART. 85 DO DECRETO FEDERAL 4074 DE 04/01/2002; INCISO I DO 

ART. 54 DO DECRETO ESTADUAL 2.283 DE 09/12/2009 - PENALIDADE: 

200,00 UPF/MT., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 311/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.518,46

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-156 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 8010715-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - 18399-O/MT (ADVOGADO)

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - 10080-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - 

0004676-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010715-46.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: ADRIANA MARIA 

PEREIRA EXECUTADO: LOJAS AVENIDAS Intime-se a parte reclamante, 

para que manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao pedido de 

parcelamento (id. 5550592). Às providências. Primavera do Leste-MT, 24 

de março de 2.017. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000963-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - 19369-O/MT (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - 19918-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000963-04.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIA PEROBA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Considerando que a 

parte autora procedeu ao depósito judicial no valor de R$ 567,80, 

referente ao valor do suposto contrato de empréstimo consignado, defiro 

a tutela de urgência e determino, que o reclamado tome providências para 

fazer cessar os descontos no benefício previdenciário da reclamante 

Antônia Peroba Barbosa, CPF nº 288.386.881-68, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

cada débito indevido, até o limite de R$ 5.000,00 (...). Cito e intimo o 

reclamado para a audiência de conciliação já designada no sistema para o 

dia 10/05/2017 07:40 horas, ciente de que seu não comparecimento e, 

mesmo comparecendo, não apresentar contestação no prazo de cinco 

dias a contar da data da audiência (caso inexitosa a conciliação), será 

considerado revel e presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial. Intimo o reclamante para a audiência de conciliação na pessoa de 

seu advogado (a), nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Serve a 
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presente de carta/mandado de citação e intimações. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.017. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1001038-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ERD OSTWALD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - 0019942-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001038-43.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CHARLES ERD 

OSTWALD REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação, caso já não cadastrada a parte 

reclamada para receber citação eletrônica. Caso a parte ré não 

compareça para a audiência e/ou não apresente contestação, ser-lhe-á 

decretada à revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. A parte reclamante poderá, no prazo de cinco dias a 

contar da contestação, independentemente de intimação, apresentar 

impugnação. No que diz respeito à exclusão liminar do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito, constata-se, então, a plausibilidade do 

direito invocado, diante das anotações da dívida no Serasa (id. 5616547), 

que comprova a veracidade das informações, acostado aos autos. Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. No que tange ao perigo da 

demora, é este patente, visto que a negativação produz dano efetivo a 

imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e 

também os atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. 

Posto isto, presentes os requisitos legais, defiro liminar, no sentido de 

determinar imediatamente a exclusão do nome do reclamante do cadastro 

de inadimplente do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, 

devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivo. Serve a presente como carta de citação, 

mandado e ofício, inclusive para exclusão da negativação em nome de 

CHARLES ERD OSTWALD, CPF n° 012.768.181-73, conforme constante na 

exordial. Primavera do Leste/MT, 21 de março de 2.017. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1001023-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001023-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DEJALMA SANTOS 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de Ação cominatória de 

obrigação de fazer proposta por DEJALMA SANTOS DE SOUZA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para submeter o(a) 

requerente/substituído(a) ao(s) exame(s) de Angiotomografia de 

Coronárias, além de outros tratamentos necessários, via Sistema Único de 

Saúde. Relata na petição inicial que atualmente está com 37 anos de idade; 

é portador de Angina pectoris (CID-10 I20); a situação é de urgência; 

sente fortes torácicas, falta de ar constante, o que aumenta a 

probabilidade de infarto, sendo que o médico assistente declarou “(...) Que 

o Requerente se encontra acometido com Angina, CID I20, e precisa com 

URGÊNCIA que seja realizado o procedimento de ANGIOGRAFIA 

CORONARIANA, pois tem risco de infarto caso se trate de doença 

coronariana. Que o paciente é jovem 38 (trinta e oito) anos, e possui dores 

no peito que aparecem tanto quando faz esforços, e também quando está 

em repouso. Tem a indicação para fazer o referido procedimento para 

definir se tem doença obstrutora coronariana (vasos obstruídos no 

coração)”; instada pela Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de 

Saúde “(...) informou que o procedimento extrapola a competência do 

Município, comprometendo e trazendo graves lesões às finanças do erário 

municipal, sendo assim dever do Estado fornecer o tratamento.”. O Núcleo 

de Apoio Técnico concluiu, em suma, que inexiste indicação do tratamento 

que vem sendo realizado; há necessidade de realização do exame, de 

acordo com os sintomas expostos no laudo; contudo, entendeu pela 

impossibilidade de se pronunciar sobre a urgência do pleito, com base 

apenas nos dados clínicos trazido aos autos, contudo sugeriu que o 

“(...)pleito deve ser atendido com muita brevidade” (Parecer Técnico/NAT 

nº 558/2017, Id 5605719). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (…) Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito alegado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

notadamente pelo Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento 

Ambulatorial nº 1131, do próprio SUS, e pelo relatório do médico, todos 

subscritos pelo Dr. Washington Luiz Arantes, Cardiologista, CRM/MT 3371, 

além do parecer do NAT, os quais apontam que o(a) 

requerente/substituído(a) necessita ser submetido(a) ao exame prescrito. 

Obtempero que o médico supramencionado especificou que o autor está 

em tratamento medicamentoso, uma vez que indicou em seu relatório que o 

paciente está em uso dos medicamentos Carvedilol 6,25mg, AAS 100mg e 

Clopidogrel 75mg, não se sustentando, dessa maneira, a assertiva do NAT 

de ausência de indicação do tratamento ao qual o autor vem se 

submetendo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se 

verifica pelo teor das declarações médicas (em especial no insucesso do 

tratamento clínico e no risco de infarto, acaso seja confirmada a hipótese 

de doença obstrutiva coronariana), bem como pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. No mais, protelar o tratamento 

requerido, implicaria, em última análise, em desperdício de recursos 

públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, destaco que no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 
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princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: adotar as providências necessárias para disponibilizar a 

DEJALMA SANTOS DE SOUZA (qualificado(a) na petição inicial), no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, o(s) exame(s) de Angiotomografia das 

Coronárias (de acordo com a indicação médica), além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhados da necessária justificativa 

médica e não ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do Leste, 

na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de 

Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de 

designar audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha 

processual resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, 

atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 

(trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160118 Nr: 459-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos em correição.

Recebo a denúncia, na forma em que foi posta em Juízo, dando o acusado 

como incurso no artigo 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.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se possui condições financeiras para constituir advogado. Em 

caso negativo, nomeio, desde já, o Defensor Público desta Comarca para 

patrocinar a defesa do réu.

Defiro o pedido do Ministério Público.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, observados os 
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requisitos legais, apresente proposta de suspensão condicional do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159714 Nr: 282-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 159714

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20.04.2017 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de Agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160118 Nr: 459-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Código 160118

Vistos, etc.

Diante do quanto aduzido pelo Ministério Público retro, designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

05.06.2017 às 14:10 horas.

Intime-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 151699 Nr: 5138-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES CARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT/20072/O

 intimação do advogado para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

o cálculo de pena f. 96.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003541-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO LOPES BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Processo nº: 1003541-62.2016.8.11.0040 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 de citação do Meirinho. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84929 Nr: 4222-25.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARK SHOPPING SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, Euder Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 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 efetuar o pagamento das custas processuais finais no 

valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos) através de Guia(s) a ser(em) emitida(s) no site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaca

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas com valores acima de R$ 1.000,00), e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117060 Nr: 7950-69.2014.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSP, LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7950-69.2014.811.0040 - Código Apolo: 117060.

Requerente: Ronaldo Gomes Proença, assistido pela Defensoria Pública 

Estadual

Requerido: Heitor dos Santos Proença, representado por sua genitora Laís 

dos Santos Silva

Sentença sem Resolução do Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação revisional de alimentos com pedido de antecipação de 

tutela interposto por RONALDO GOMES PROENÇA, assistido pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de HEITOR DOS SANTOS 

PROENÇA, representado por sua genitora LAÍS DOS SANTOS SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, a Defensoria Pública Estadual requereu a extinção 

do feito, haja vista que as partes entabularam acordo nos autos nº 

10879-41.2015.811.0040, razão pela qual a presente demanda perdeu o 

objeto (fl. 48).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. In casu, consoante bem mencionado pela Defensoria Pública, 

restou evidenciada a perda superveniente do objeto da demanda, haja 

vista que nos autos nº 10879-41.2015.811.0040, as partes se 

compuseram amigavelmente, ratificando os termos do acordo entabulado 

nos processo nº 1575-86.2013.811.0040, que ensejou o pleito revisional 

objeto da lide.

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 
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faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS suspensos nos termos do art. 98, §1º, do 

NCPC.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98476 Nr: 1038-90.2013.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA SOUSA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, CRISTIANE 

MARIA DA SILVA - OAB:41587/DF, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104056 Nr: 7115-18.2013.811.0040

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8 970-B

 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 manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105478 Nr: 8560-71.2013.811.0040

 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: LDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fl(s). 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90604 Nr: 2232-62.2012.811.0040

 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: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB/MT 

21.678, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, SAMUEL FRANCO 

DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2232-62.2012.811.0040 – Código Apolo: 90604.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto art. 144, inciso III, do CPC, DECLARO-ME 

impedida para processar e julgar o presente feito e seus apensos, 

devendo os autos serem remetidos ao substituto legal.

 COMUNIQUE-SE ao Conselho da Magistratura.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119613 Nr: 10167-85.2014.811.0040

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVSTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, EDUARDO ALVES MONTEIRO - 

OAB:11.258, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9.708-A, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107242 Nr: 10242-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 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 

REQUERIDA para efetuar o pagamento das custas processuais finais no 

valor de R$ 506,59 (quinhentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), 

sendo que deste valor o montante de R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e setenta e cinco centavos) é referente à custas e o montante 

de R$ 129,74 (cento e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) é 

referente à taxa judiciária, através de Guia(s) a ser(em) emitida(s) no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaca
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oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas com valores acima de R$ 1.000,00), e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 8683-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, FLAVIO PEREIRA LIMA - OAB:120.111/SP, GUSTAVO 

REZENDE MITNE - OAB:52997, Marcos Joaquim Gonçalves Alves - 

OAB:20389/DF, MARICI GIANNICO - OAB:30983/DF

 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 REPUBLICAR a 

SENTENÇA de fls. 609/613, haja vista que o(a) procurador(a) da parte 

requerida não havia sido cadastrado no momento do envio para 

publicação.

Sentença: "(...)Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para a) 

confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 388-391 em todos os seus 

termos; b) DECLARAR NULA a cláusula abusiva imposta pelo requerido 

aos consumidores, consistente em imposição da prorrogação do prazo 

para sanar vícios eventualmente apresentados pelos produtos vendidos 

pela empresa requerida, de 30 para 60 dias, sendo o documento assinado 

condição para entrega do produto; c) CONDENAR a requerida à repetição 

em dobro da quantia paga, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC 

aos consumidores deste município que adquiriram o curso “Cresça Brasil” 

embutidamente em suas compras, sem que tivessem ciência ou opção da 

rejeição do produto, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação 

de sentença, nos termos do artigo 510, do CPC, em autos apartados, 

individualmente, bem como A QUANTIA DE R$20.000,00 (VINTE MIL 

REAIS), COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS AO 

CONSUMIDOR, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 

do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do 

CC/08; c/c Súmula 54 do STJ), devendo o montante ser depositado junto 

ao fundo indicado às fls. 49, na forma do art. 13, caput, da lei 7.347/85, a 

fim de que os recursos sejam destinados à reconstituição de bens 

lesados aos consumidores, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido tão 

somente ao pagamento das custas, uma vez que os honorários não são 

cabíveis na espécie. Transitada em julgado e não havendo requerimento 

de cumprimento de sentença, arquivem-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 01 de 

dezembro de 2016."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17243 Nr: 1493-07.2003.811.0040

 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: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA PERRONE DE ARAGÃO 

- OAB:120.712/RJ, BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - OAB:95973/RJ, 

HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT, RAFAELA POSSER 

- OAB:OAB/MT 9.509, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49228 Nr: 6231-62.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR LOTARIO STARLICK, EDSON GUSTAVO 

STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANQUE 

CANTONALE DE GENEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANA FRANCESCATO DE 

PIZZOL - OAB:45.927/RS, AMILTON SCHNEIDER - OAB:5840-B, 

CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - OAB:55.179/RS, NÍVIA NAJARA 

FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS 

BARUFALDI - OAB:47.058/RS, WILSON BARUFALDI - OAB:7561-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, RODRIGO RIBEIRO FLEURY - OAB:176286/SP

 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 REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

 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: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, GUILHERME DIEL SAUSEN, PIRAPÓ COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11533/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pelos autores em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 10 de cada mês, ficando cientes que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15.Sem prejuízo, ante as razões expostas 

no petitório de fls. 407/408, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de Maio de 2017, às 15h00min.INTIMEM-SE as partes, bem como seus 

p a t r o n o s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 22 de Março de 2017.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136632 Nr: 8834-64.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600

 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(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 83319 Nr: 2326-44.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos nº 2326-44.2011.811.0040 - Código Apolo: 83319.

 Vistos etc.

Cuidam-se de embargos de declaração ofertados por MADEIREIRA 

GURUPI LTDA em face da r. sentença proferida às fls. 383/386, alegando 

que houve omissão do juízo sobre três pontos que deveria pronunciar, 

quais sejam: a) o descumprimento do contrato pelo requerido, que revogou 

instrumento público de procuração, obrigação esta que estaria 

devidamente condicionada no contrato; b) a obrigação do requerido em 

fornecer toda documentação necessária, incluindo a LAU; e c) o pedido 

subsidiário de condenação do réu em perdas e danos, que seriam 

apurados mediante liquidação por arbitramento.

 Às fls. 393/395 o requerido manifestou acerca dos embargos 

declaratórios.

 Vieram os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. No que tange as aludidas omissões, tenho que TODAS as 

questões expostas nos presentes embargos restaram devidamente 

apreciadas pelo juízo, conforme fundamentação de fls. 385/385v, não 

ocorrendo, portanto, nenhuma das hipótese previstas no art. 1.022, 

parágrafo único, incisos I e II, do CPC.

 Ressalto ainda que qualquer irresignação do embargante em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94625 Nr: 6377-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA P.O.C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON BIANCHI, AGROPECUÁRIA TORG 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 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 manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

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(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144372 Nr: 1062-16.2016.811.0040

 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: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, ANA BEATRIZ 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT

 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(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82999 Nr: 1953-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:5.630-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110734 Nr: 2899-77.2014.811.0040

 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: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIMAR ANDREGHETTO, MARA ROSANA 

ANDREGUETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 DECISÃO

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. De pronto, 

homologo a desistência acima manifestada. Abra-se vista as partes, pelo 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autor e após requeridos 

para apresentação de suas razões finais, em forma de memoriais. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85866 Nr: 5251-13.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA FORTUNATO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Autos nº 5251-13.2011.811.0040 (Cod. 85866)

Vistos etc.

Primeiramente, certifique-se se houve apresentação de manifestação 

acerca dos embargos declaratórios de fls. 224/230.

No mais, intime-se o requerido para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca de eventual interesse recursal, considerando a apresentação das 

contrarrazões de fls. 247/254, nas quais pleiteia pela manutenção da 

sentença.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 23 de março de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84979 Nr: 4272-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, ALESSSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, MIRELLI 

SILVA - OAB:14440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Autos nº 4272-51.2011.811.0040 - Código Apolo: 84979.

 Vistos etc.

Cuidam-se de embargos de declaração ofertados por VALDENIR DE 

SOUZA FORTUNATO, em face da r. sentença proferida à fl. 198, alegando 

que houve omissão do juízo quanto à análise das alegações constantes 

da manifestação de fls. 22/25 e contestação de fls. 104/111, notadamente 

no que diz respeito a inexistência de mora (fls.200/209).

 À fl. 214 o embargado manifestou acerca dos embargos declaratórios.

 Vieram os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que os 

embargos declaratórios não prestam para o fim almejado, qual seja, o 

reexame da matéria versada nos autos (ausência de mora e pagamento), 

na busca de decisão que lhe seja favorável.

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDO EM DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO 

CONTRATO EM QUE FUNDADO O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES 

DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO 

DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 

CONTRATO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE 

SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, 

COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração de inexistência de relação 

jurídica entre o Banco e o autor da ação declaratória implica na extinção 

do cumprimento de sentença de procedência do pedido de busca e 

apreensão convertido em depósito fundado no suposto inadimplemento do 

contrato cuja nulidade foi declarada pela sentença proferida na ação 

declaratória. 2. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a 

contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela 

que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna 

à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos 

autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa 

técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os 

fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem 

sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame 

da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja 

favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO 

LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. “Não se vislumbrando no 

acórdão o vício que lhe foi atribuído pela embargante - omissão, conforme 

o artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - impõe-se a rejeição 

dos embargos declaratórios, que não se prestam, conforme tranqüila 

orientação jurisprudencial, à rediscussão da matéria decidida” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 

j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 31/08/2010)”(TJMT, ED 

120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Ressalto ainda que qualquer irresignação do embargante em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 23 de março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58674 Nr: 1998-51.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, 

NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

MIGUEL TIAGO CAVALARO - OAB:14112/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DOMICIO DOS SANTOS NETO - OAB:113590/SP, MIRIAN 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:MT 11.795, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6571, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Autos nº 1998-51.2010.811.0040 - Código Apolo: 58674.

 Vistos etc.

Cuidam-se de embargos de declaração ofertados por NILSON SILVA 

PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA, 

em face da r. sentença proferida à fl. 1024/1029, alegando que houve 

omissão/contradição do juízo ao julgar antecipadamente o mérito, 

indeferindo o pedido de produção de provas formulado pelos embargante 

(fls.1046/1065).

 Às fls. 1082/1090 a embargada manifestou acerca dos embargos 

declaratórios.

 Vieram os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 
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o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. Em que pesem as alegações dos embargantes, entendo que os 

embargos declaratórios não prestam para o fim almejado, qual seja, o 

reexame do pedido de produção de prova, na busca da anulação da 

sentença para a realização de instrução probatória.

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDO EM DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO 

CONTRATO EM QUE FUNDADO O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES 

DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO 

DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 

CONTRATO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE 

SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, 

COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração de inexistência de relação 

jurídica entre o Banco e o autor da ação declaratória implica na extinção 

do cumprimento de sentença de procedência do pedido de busca e 

apreensão convertido em depósito fundado no suposto inadimplemento do 

contrato cuja nulidade foi declarada pela sentença proferida na ação 

declaratória. 2. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a 

contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela 

que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna 

à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos 

autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa 

técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os 

fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem 

sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame 

da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja 

favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO 

LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. “Não se vislumbrando no 

acórdão o vício que lhe foi atribuído pela embargante - omissão, conforme 

o artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - impõe-se a rejeição 

dos embargos declaratórios, que não se prestam, conforme tranqüila 

orientação jurisprudencial, à rediscussão da matéria decidida” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 

j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 31/08/2010)”(TJMT, ED 

120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Ressalto ainda que qualquer irresignação do embargante em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 23 de março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82439 Nr: 1332-16.2011.811.0040

 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: MECANICA NEW FORD LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MULLER DA SILVA & CIA LTDA - EPP ou 

TAVARES & MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 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 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizadapor termo nos autos que 

recaiu sobre o seguinte bem: "01 (uma) motocicleta, marca HONDA, 

modelo BIZ 125 MAIS, ano de fabricação/modelo 2006/2006, chassi nº 

9C2JA04306R807941, placas KAD 0342". CIENTIFICANDO a PARTE 

EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95867 Nr: 7782-38.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO E ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. No que tange 

a testemunha Fabrícia Gomes, a qual se fez ausente a presente 

solenidade, determino à Secretaria da Vara que providencie a juntada do 

AR nos autos e após, colha-se a manifestação do MPE, eis que foi 

arrolada pelo órgão ministerial. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138247 Nr: 9768-22.2015.811.0040

 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: JOÃO GUATURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO WILLIAN DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:OAB/MT 12249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fl(s). 358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119273 Nr: 9518-23.2014.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: conceder a 

guarda unilateral definitiva do menor Michael Roque da Silva em favor da 

genitora Eudilene Leandro da Silva, ambos qualificados nos autos, 

mediante lavratura do termo competente; condenar o requerido ao 

pagamento de pensão alimentícia ao filho menor no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, devido desde a citação e a ser 

depositado em conta a ser informada nos autos pela genitora ou pago 

diretamente mediante recibo; estabelecer o direito de visita livremente pelo 

requerido. Em conseqüência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido em custas/despesas. Contadas as 

custas, intime-se para pagamento e, não havendo e considerando as 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, proceda-se ao 

registro no Cartório Distribuidor, à margem da distribuição dos referidos 
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autos, para que, diante de eventual solicitação de certidão, conste a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos. Transitada em julgado 

a presente sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Sentença publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157170 Nr: 7618-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que 

poderá ser depositada no Banco do Brasil S/A, agência n.º 1917-8, conta 

corrente n.º 28.984-1, comprovando-se o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 822-28.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 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 de fl(s). 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141181 Nr: 11189-47.2015.811.0040

 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: IMS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JHONES SANTINI - 

OAB:17.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, retirar o EDITAL DE CITAÇÃO, para as 

devidas publicações, nos termos do Art. 257, inciso III, Parágrafo Único do 

NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001343-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - 4246-/PE (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

Certidão de Impulsionamento Impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora a efetuar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, 

agência 1917-8, do Banco do Brasil, em nome de F C S Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado determinado na decisão. Certifico ainda 

que referido comprovante de pagamento deve estar devidamente 

identificado com a numeração única dos autos. NILCELAINE TOFOLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000840-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000840-31.2016.8.11.0040 Requerente: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda LTDA Requerida: Paloma Maria dos Santos 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em 

desfavor de PALOMA MARIA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, sob os fatos e fundamentos expostos na 

exordial. Com a inicial vieram os documentos anexados nos id. 1447410 a 

1451548. Recebida a exordial, determinou-se deferiu-se a liminar de busca 

e apreensão (id.1635408). Antes mesmo da citação da parte requerida, a 

parte autora peticionou nos autos desistindo de prosseguir com a 

presente ação, pugnando pela extinção do feito (id. 1683938). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação".[1] Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, analisando o feito, verifico 

que ainda não houve triangularização da relação processual, ante a 

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

feito independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de PALOMA MARIA 

DOS SANTOS, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Estatuto Adjetivo 

Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO 

o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 09 de setembro de 2016. Marina Carlos França 

Juíza Substituta em Substituição Legal [1]TUCCI, José Rogério Cruz e. 

Desistência da ação. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 5.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000155-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL BRITO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n°1000155-24.2016.8.11.0040 Requerente: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Requerido: Natanael Brito Araújo Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 
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ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em desfavor de 

NATANAEL BRITO ARAÚJO, ambos devidamente qualificados, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial. Com a exordial vieram os 

documentos id.1062014 e seguintes. Pela decisão proferida em 

id.1083633, determinou-se a emenda a exordial. Logo em seguida, o autor 

requereu a desistência da ação (id.1670099). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação".[1] Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, analisando o feito, verifico 

que ainda não houve triangularização da relação processual, ante a 

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

feito independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em desfavor de NATANAEL BRITO 

ARAÚJO, nos termos do artigo 458, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da 2ª Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. CERTIFICADO o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 20 de Setembro 

de 2016. Marina Carlos França Juíza Substituta em Substituição Legal 

[1]TUCCI, José Rogério Cruz e. Desistência da ação. São Paulo: Saraiva, 

1988. p. 5.

Intimação Classe: CNJ-183 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000520-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SCARAVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - 6934-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1000520-78.2016.8.11.0040 Requerente: Waldir Scaravelli 

Requerido: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Cautelar Antecedente c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

WALDIR SCARAVELLI em face de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO 

MÚLTIPLO, pelos fatos expostos na inicial. Juntou os documentos 

inseridos em id. 1451594 - Pág. 1 e seguintes. Pela decisão proferida em 

id. 1540212, determinou-se a emenda a inicial, o que foi cumprido, 

consoante se vê em id. 1543444 e seguintes. Indeferiu-se a liminar 

pleiteada na exordial, determinando a citação da parte requerida 

(id.1561277). Logo em seguida, o autor requereu a desistência da ação 

(id.1586840). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação".[1] Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização 

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

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

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por 

WALDIR SCARAVELLI em face de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO 

MÚLTIPLO, nos termos do artigo 458, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da 2ª Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. CERTIFICADO o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 20 de Setembro 

de 2016. Marina Carlos França Juíza Substituta em Substituição Legal 

[1]TUCCI, José Rogério Cruz e. Desistência da ação. São Paulo: Saraiva, 

1988. p. 5.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56635 Nr: 514-98.2010.811.0040

 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 Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em 

desfavor de EDMAR HENRIQUE DE LIMA, nos termos do artigo 267, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte 

autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 29 de fevereiro 

de 2016.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113656 Nr: 5317-85.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGF, RAQUEL BATTIROLA KRAKEKER GNOATTO 

FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória 

pela Comarca de Cuiabá/MT, sem o devido cumprimento, conforme fls. 

36/40 e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos acerca de referida devolução e requeira o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84016 Nr: 3165-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 

LUCON - OAB:103560, RONALDO VASVCONCELOS - OAB:220344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17746/O

 Certifico e dou fé que na decisão de fl. 995 foi mencionada erroneamente 

às fls. 183/192, quando na verdade a decisão a ser cumprida é a de fls. 

783/792, motivo pelo qual faço a presente retificação e procedo ao 

cumprimento de referida decisão, conforme fls. 783/792.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 2672-24.2013.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 
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OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do 

Banco do Brasil, em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado já expedido. Referido comprovante de pagamento deve estar 

devidamente identificado com a numeração única dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112376 Nr: 4274-16.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE DIAS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Huck Junior - 

OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:11.751/MS

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108646 Nr: 1126-94.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou 

PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP, MG, RCGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a expedição do alvará de liberação 

confeccionado neste feito(fl. 187) e retirado à fl. 189 e, em cumprimento a 

decisão de fls. 185/186, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da 

liberação do produto sequestrado, bem como informe sobre à quitação do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132079 Nr: 6419-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BSLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de fl. 45 e a juntada do 

estudo psicossocial de fls. 42/44 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 

dias, se manifeste nos autos e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 5556-65.2009.811.0040

 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: LEANDRO ROBERTO DOLENKEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA DE LURDES VALANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59322 Nr: 2620-33.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGNA REGINA GIROLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOP. DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8 970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51570 Nr: 1911-32.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DI DOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80660 Nr: 5948-68.2010.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA 

MOREIRA DE MATOS CAMPOS, ÉDER ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CAMPOS DA SILVA, Cpf: 

13736698372, Rg: 684.380, Filiação: Santilia Maria da Conceição, data de 

nascimento: 13/06/1947, brasileiro(a), natural de São Francisco-MA e 

atualmente em local incerto e não sabido TEREZINHA MOREIRA DE MATOS 

CAMPOS, Cpf: 00220624321, Rg: 1890011420001-8, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Fls. 491/493: "Vistos etc. Cuida-se de ação cautelar inominada 

para reserva dos honorários advocatícios proposta por WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA em face de ANTONIO CAMPOS DA SILVA, 

TEREZINHA MOREIRA DE MATOS CAMPOS e ÉDER ANDREGHETTO, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Aduz, em síntese, que juntamente com o requerido Eder 

Andreguetto, firmou contrato de prestação de serviços de honorários 
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advocatícios com os demais requeridos, sendo propostas as seguintes 

ações: ação cautelar de exibição de documentos; pedido de alvará judicial; 

e, ação indenizatória por acidente de trabalho. Restou acordado ainda, o 

acompanhamento do inquérito policial. Afirma que a ação de indenização 

por acidente de trabalho nº 0071600-67.2010.5.23.0066 já fora 

sentenciada com provimento parcial pelo Juízo. Entretanto, assevera que 

por duas oportunidades tivera seus poderes nos autos supramencionados 

destituídos pelos dois primeiros requeridos, os quais supostamente foram 

induzidos por Eder Andreguetto, já que não fora destituídos das demais 

demandas. Por tais motivos, requereu a concessão da liminar, a fim de que 

seja reservado 15% dos honorários, em conformidade com o contrato 

entabulado entre as partes. A inicial veio instruída com os documentos de 

fls. 18/31. Pela decisão proferida às fls. 33/35, declarou-se a 

incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 

Através do petitório de fl. 41, o autor pugnou pela juntada de cópia da 

sentença proferida nos autos da ação de indenização, bem com ratificou o 

pedido de concessão da liminar para reserva do montante de 15% dos 

honorários advocatícios (fls. 42/59). Pela determinação de fls. 60/62, 

determinou-se a intimação do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar a inicial relativamente ao valor da causa. Em cumprimento a 

determinação acima, o autor manifestou-se à fl. 63. Encartou aos autos os 

documentos de fls. 64/288. Indeferiu-se o pedido de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária, determinando o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento (fls. 289/293). O autor 

informou acerca do recolhimento das custas (fl. 295). Juntou os 

documentos de fls. 296/364. Pela decisão prolatada às fls. 365/367, 

deferiu-se a liminar, determinando a reserva de 15% sobre o valor 

arbitrado a título de danos morais no processo em trâmite na Justiça do 

Trabalho. Citação de Eder Andrighetto, fl. 379, o qual apresentou 

contestação às fls. 380/396. Encartou aos autos os documentos de fls. 

397/454. Determinou-se o depósito judicial do valor reservado, bem como 

a vinculação do mesmo aos autos. Ao final determinou-se a expedição de 

carta precatória para citação dos requeridos (fl. 471). Logo em seguida, 

através do petitório de fl. 474, o autor requereu a desistência em relação 

ao demandado Eder Andreguetto. Aportou aos autos a missiva expedida 

para citação dos demandados Antonio Campos da Silva e Terezinha 

Moreira de Matos, sem cumprimento (fls. 477/481). Ofício encaminhado o 

comprovante de transferência do valor referente aos 15% (fls. 484/485). 

O autor requereu a citação editalícia dos requeridos Antonio Campos da 

Silva e Terezinha Moreira de Matos (fl. 487). Através do petitório de fls. 

488/489, o demandado Eder Andreguetto manifestou-se acerca do pedido 

de desistência, pugnando pela liberação dos honorários em favor do 

mesmo, bem como da Dra. Analady Carneiro da Silva. À fl. 490, o autor 

reiterou o pedido de desistência, requerendo o prosseguimento do feito 

com relação aos requeridos Antonio Campos da Silva e Terezinha Moreira 

de Matos. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De início, convém destacar que, 

embora o requerido Eder Andreguetto tenha concordado com o pedido de 

desistência, pleiteou o levantamento dos valores depositados nos autos 

em seu favor, bem como da pessoa de Analady Carneiro da Silva, a qual 

sequer faz parte do presente feito. Entretanto, oportuno ressalvar que o 

pleito de extinção do autor em nenhum momento menciona a liberação dos 

valores bloqueados em favor do requerido Eder Andreguetto. Assim, 

entendo que o pedido de levantamento dos valores em seu favor e da 

pessoa de Analay Carneiro da Silva, a qual, repito, não faz parte do polo 

passivo da demanda, é totalmente desarrazoado. Relativamente ao pedido 

de desistência, para CRUZ e TUCCI, a pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, consoante já mencionado, o 

requerido Eder Andreguetto aquiesceu com o pedido, razão pela qual, 

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

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA em desfavor de EDER ANDREGHETTO, nos 

termos do artigo 458, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. No mais, analisando 

detidamente os autos, observo que embora os demandados ANTONIO 

CAMPOS DA SILVA e TEREZINHA MOREIRA DE MATOS não tenham sido 

devidamente citados no presente feito, a mesma já se perfectizou nos 

autos principais (fl. 871 – 5754-34.2011.811.0040 – Código: 86325), razão 

pela qual a confirmação da liminar é de rigor. Ademais, não se pode 

deslembrar que, diante do caráter acessório da ação cautelar, que visa a 

outorga de utilidade e de eficácia a outro processo dito principal, o qual já 

se encontra em trâmite, não faz nenhum sentido permitir-se a tramitação 

anômala do presente processo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e CONFIRMO a liminar de fls. 365/367 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Ante a extinção do feito, DETERMINO a 

Secretaria da Vara que proceda a vinculação dos valores depositados 

junto a Conta Única aos autos principais - 5754-34.2011.811.0040 – 

Código: 86325. CUSTAS, já recolhidas. CONDENO os requeridos ao 

pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em consonância com o disposto no art. 85, §4º, do NCPC. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 2ª Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 23 de Setembro de 

2016. Marina Carlos França, Juíza Substituta em Substituição Legal." e Fl. 

505: "Vistos etc. Considerando que o acordo noticiado às fls. 502/503 já 

foi homologado nos autos nº 5754-34.2011.811.0040 – Código Apolo: 

86325, CUMPRA-SE consoante determinação exarada na r. sentença 

prolatada às fls. 491/493. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT, 13 de Março 

de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, 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, Bruno Binsfeld, digitei.

Sorriso, 23 de março de 2017

Nilcelaine Tofoli Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 6369-24.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS 

DE ARAUJO - OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 DISPOSITIVOPelo exposto, forte na disposição do inciso VI do artigo 485 

do CPC, declaro EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito.Condeno as partes requerentes ao pagamento das custas, 

despesas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º 

e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido pelas partes, arquive-se observadas as 

formal idades lega is .Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 20 de julho de 2016.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108260 Nr: 10484-20.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CAVANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Processo/Código: 108260VISTO /ABSENTENÇATrata-se de Medida 

Cautelar Inominada com pedido liminar proposta por DIEGO CAVANHOLI 

em face de DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.Pleiteia a parte requerente em sua peça vestibular 
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a concessão de liminar para sustar o protesto realizado em seu nome, 

uma vez que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e protestado, 

requerendo, assim, a sustação do protesto.Conforme se verifica no 

compulsar deste, a matéria objeto desta celeuma é abrangida pelo 

processo em apenso tombado sob o nº 6756-97.2015.811.0040 (código 

132803), no qual esta sendo pugnada liminarmente a sustação do 

protesto, não havendo assim, necessidade de prosseguir com à presente 

demanda, ante a falta de interesse superveniente na medida 

cautelar.Desta feita, não sendo útil o provimento jurisdicional do presente 

caso, há de se extinguir o presente processo sem resolução do mérito, 

ante a perda do objeto.É o relato. Fundamento e DecidoDo Interesse de 

AgirEm face da finalidade da propositura da presente ação, e conforme já 

verificado a sua finalidade, não há a constatação do interesse de agir, 

tendo em vista a notória perda do objeto.Em detrimento de tal 

manifestação, atinente as condições da ação, a luz do caso posto, 

colaciono as principais características acerca do interesse de agir, 

vejamos: Pode-se definir o interesse de agir como a “utilidade do 

provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. (...)A ausência de 

qualquer dos elementos componentes deste binômio implica a ausência do 

próprio interesse de agir (Alexandre Freitas Câmara, p. 118-119, 

2008).Assim, pelos fatos ora delineados, e sendo o interesse de agir 

requisito basilar das condições da ação e, não se configurando na 

presente demanda, ante a perda do objeto, certo é extinguir a ação sem 

resolução do mérito, conforme é orientado pelo artigo 267 VI do 

CPC.DISPOSITIVOPelo exposto, forte na disposição do inciso VI do artigo 

485 do CPC/15, declaro EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115789 Nr: 6932-13.2014.811.0040

 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: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, JOSE CARLOS 

STEFANELLO SCAPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN, 

CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANT ANNA 

NUNES - OAB:11.529, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE VALÉRIA VOLOSKI - 

OAB:76.759/RS, PEDRO AUGUSTOI SANT´ANNA NUNES - 

OAB:11.529/RS, RODRIGO MAFACIOLI CARVALHO - OAB:91134, 

VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 Processo/Código: 115789

VISTO/PM

Uma vez não concluída a prova pericial determinada às folhas 903/905, 

visando não inverter tumultuariamente a fase probatória, suspendo a 

realização da audiência de Instrução e Julgamento para hoje designada, a 

qual retomará seu curso após conclusão da prova pericial.

 Intimem-se todos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 21 de março de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61933 Nr: 5225-49.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

 2- Conforme requerimento de fls. 172, se ainda não o feito, expeça 

missiva com prazo de 90 dias para oitiva das testemunhas Srs.(a) NILO 

NILTON SCHIAVO e MARCIO A. NICOLETTI.

 3- Com a devolução da missiva, devidamente cumprida, encerrada estará 

a instrução, para tanto, as partes, então, terão o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para apresentação de memoriais finais.

4- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 1115-41.2009.811.0040

 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): DONOZETH BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para dar andamento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101718 Nr: 4609-69.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte REQUERIDA para que providencie o recolhimento 

das custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento 

ao juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, JOAO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139854, SONIA DE AZEVEDO 

GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Processos: 150033, 149681, 149774, 150718, 149579, 150106 e 150009

VISTO/EM.

Considerando as decisões proferidas nos Agravos de Instrumentos n.º 

88033/2016, 88090/2016, 86421/2016, 93309/2016, 86593/2016, 

86174/2016 e 87941/2016, designo audiência preliminar para o dia 

10/05/2017 as 09:00 horas, justificando tal data face ausência de pauta 

disponível em data anterior.

Intimem todos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 113 de 456



Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 21 de março de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116275 Nr: 7308-96.2014.811.0040

 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: DÉCIO JOÃO RECH, VANIR INÊS RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBISLEY DE SOUZA SILVA, CRISTIANE LUMI 

INABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:

 Processo/Código: 116275

Visto/MP

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

Curso de Formação Continuada sobre o tema “Direito do Agronegócio – 

novas perspectivas na tutela da atividade produtiva” a ser realizado nos 

dias 27 e 28 de março na Comarca de Cuiabá/MT, nas dependências da 

ESMAGIS, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/05/2017 às 17h00min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 21 de março de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121487 Nr: 244-98.2015.811.0040

 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: LOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Trata de conflito de interesse solvido adequadamente por consenso, na 

forma da resolução 125/CNJ e demais normas de regência, deveras, 

considerando que as partes transacionaram sobre diretio juridicamente 

possivel, assim o fazendo de forma razoavel e proporcional, mister se faz 

HOMOLOGAR referida autocomposição, por sentença, julgando extinto o 

feito com resolução do mérito, na exata previsão do inciso III do artigo 487 

do CPC/15, sendo que as verbas sucumbenciais serão suportadas 

conforme previsão no acordo ou, na ausencia, conforme artigo 90 do 

CPC/15.

3- P.R.A.C. No demais saem os presentes intimados. Expediente 

necessário. Cumpra-se com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:54 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93471 Nr: 4963-31.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CAVANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS

 Processo/Código: 93471 Visto/AB Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c pedido de Consignação em Pagamento c/c pedido de 

Antecipação de Tutela manejada por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA 

e OUTRO em desfavor de DIEGO CAVANHOLI, todos qualificados nos 

autos. (...) Considerando que há somente uma parte compondo o polo 

passivo da demanda, não há como considerar a ilegitimidade passiva de 

parte diversa da que postula nesse sentido. Da Inversão do Ônus 

Probandi De acordo com o art. 373 do CPC/15, o ônus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito cabe à parte requerente, portanto, não há 

necessidade de alteração do ônus probandi para que tal incumbência seja 

atribuída à parte requerente. Da Prova Pericial (...) In casu, verifico que a 

parte requerente, pugnou pela produção da prova pericial contábil, 

contudo, tal medida não mostra relevância para elucidação dos fatos e 

para o julgamento da lide. Ex positis, indefiro a realização da prova pericial 

contábil. Com efeito, declaro o feito saneado, fixando como ponto 

controvertido “O VALOR DO IMÓVEL NEGOCIADO, BEM COMO A 

POSSÍVEL ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS”. Malgrado ter a parte 

pugnado pela produção de prova testemunhal, entendo irrelevante a 

designação de audiência para o deslinde do meritum causae, vez que as 

provas acostadas aos autos são suficientes para a análise e julgamento 

antecipado da demanda, contudo, em respeito ao princípio do contraditório 

e da ampla defesa, ínclitos na norma constante ao teor do artigo 5º, LV da 

CF, bem como, para se evitar futura arguição de nulidade processual, há 

de ser oportunizado as partes a apresentação de memoriais finais. Assim, 

na forma do artigo 364, § 2º do NCPC, DETERMINO a apresentação de 

memoriais finais pelas partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Após, faça conclusão para prolação de sentença. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 19 

de Janeiro de 2017. Anderson Candiotto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111927 Nr: 3886-16.2014.811.0040

 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: CDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B

 (...) Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319 et seq 

e especiais dos artigos 536 c/c 798ss, ambos do CPC, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do art. 536 do 

CPC, inclusive com imediata incidência de multa diária no patamar de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), caso a parte executada não cumpra voluntariamente. INTIME a 

parte executada para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

cumprir voluntariamente a obrigação, pena de incindir multa diária, 

conforme dispõe o art. 537 do CPC. Tal incidência se aplica na espécie 

pelo descumprimento do acordo homologado por sentença transitada em 

julgado, onde o requerido se comprometeu a buscar a infante no último 

domingo de cada mês e a devolver na sexta-feira seguinte. Além da multa 

cominada, caso o executado não cumpra a obrigação no prazo estipulado, 

expedir-se-á mandado de busca e apreensão da criança no endereço 

indicado à fl. 151 (verso) ou onde for encontrada, caso em que o 

executado também incidirá nas penas de litigância de má fé e 

desobediência, se injustificadamente descumprir a ordem judicial, nos 

termos do art. 536, §§ 1º, 2º e 3º, CPC, nestes termos: (...) Desde já resta 

a parte executada ciente (constar do mandado em testilha) que a 

impugnação manejada na forma e prazo do artigo 525 somente poderá 

versar sobre as causas alinhavadas no § 1º mesmo artigo e seus incisos, 

bem como, que referida impugnação, via de regra, não terá efeito 

suspensivo, exceto se o juízo se convencer de que são relevantes seus 

fundamentos e que o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar grave dado de difícil e incerta reparação ut artigo 

525, § 6º, do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 
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celeridade e urgência. Sorriso/MT, 21 de março de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161499 Nr: 9999-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência rural no valor de R$ 579,30 (quinhentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos) a ser depositada na conta corrente 

n. 28.984-1, agência 1917-8, do Banco do Brasil em nome F C S Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado. (mediante depósito identificado 

pela numeração única do processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 167566 Nr: 1914-06.2017.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA DOS SANTOS DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) a ser depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado. (mediante depósito identificado pela numeração única do 

processo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58339 Nr: 1777-68.2010.811.0040

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA AMARO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106428 Nr: 9491-74.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - 

OAB:345803-SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Face a ausencia injustificada da testemunha PMMT REGINALDO CESAR 

DE SOUSA, eis que devidamente requisitada conforme fls 197, necessário 

redesigar a oralidade para sua oitiva pontual, para tanto, designo o dia 

09/05/2017 às 18h00min, renovando requisição institucional da 

testemunha PMMT ao seu Comando local, o qual, no prazo de 05 (cinco) 

dias, deve JUSTIFICAR a ausencia da testemunha, pena de 

responsabilidade funcional e criminal.

3- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:38 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89505 Nr: 1100-67.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:1) CONDENAR o 

réu DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, às penas do artigo 157, § 2º, 

inciso I e II do CP.Dosimetria da Pena Do delito do art. 157, § 2º, I e II do CP. 

.Diante disso, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, e 60 (sessenta) dias multa. Para o cumprimento inicial da 

pena, estabeleço ao condenado o regime Semi-Aberto, o que faço pelo 

fato de ter sido condenado a pena de reclusão superior a quatro anos e 

inferior a oito. Pelos mesmos motivos acima concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados, formando-se o processo executivo de 

pena definitivo, encaminhando-os com as peças necessárias para 

cumprimento, observando-se a detração. Suspendo os direitos políticos 

dos condenados, em conformidade ao art. 15, III da Constituição Federal 

pelo que determino que se Comunique ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal 

Regional Eleitoral. Observem-se as demais orientações da Corregedoria de 

Justiça, pertinentes a esta condenação.Custas pelo condenado. Declaro 

esta por publicada com a entrega em Secretaria da 5ª vara. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se. 

Intime-se o acusado e o Advogado do réu. Ciência ao MP. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 53919 Nr: 4074-82.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 4074-82.2009.811.0040.

Código nº. 53919

Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência este 

magistrado estará ausente, em razão da participação no “Curso de Direito 

Ambiental”, a se realizar na ESMAGIS em Cuiabá/MT e, com o objetivo de 

readequar a pauta de audiência, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para a data de 07 de Abril de 2017, às 14horas e 45minutos.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Sorriso - MT, 18 de outubro de 2016.

Jacob Sauer,

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 99983 Nr: 2685-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

Kleyton Proença de Oliveira - OAB:16810/0

 Processo nº. 416-40.2015.811.0040.

Código nº. 121755

Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência este 

magistrado estará ausente, em razão da participação no “Curso de Direito 

Ambiental”, a se realizar na ESMAGIS em Cuiabá/MT e, com o objetivo de 

readequar a pauta de audiência, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para a data de 07 de Abril de 2017, às 17horas e 10minutos.

Intime-se a testemunha Marcel Luiz de Mesquita, inclusive as testemunhas 

de defesa.

Requisite-se o policial militar Victor Hugo Cabelho.

 Intime-se o acusado.

 Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Sorriso - MT, 18 de outubro de 2016.

Jacob Sauer,

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 6346-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, 

Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência será 

feriado, conforme portaria nº. 613/2016-PRES, redesigno anteriormente 

aprazada para data de 05 de maio de 2017 às 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls 59.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93581 Nr: 5078-52.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo nº. 5078-52.2012.811.0040.

Código nº. 93581.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

WILSON SILVA DE SOUSA foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão, em regime semiaberto e pena pecuniária de 12 (doze) 

dias-multa, fls. 2/2v.

 À fl. 81 o Ministério Público opinou pela substituição da pena privativa de 

liberdade por pena pecuniária, que fora prontamente aceita pelo 

reeducando, tendo sido fixadas condições a serem cumpridas.

 É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as condições 

impostas na fl. 81, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 12 de janeiro de 2017.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86330 Nr: 5760-41.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAMIR VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo nº. 5760-41.2011.811.0040.

Código nº. 86330.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

JOSÉ ALTAIR VARGAS foi condenado à pena de 3 (três) anos de 

reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, na 

modalidade de prestação pecuniária, fls. 2/2v.

 Às fls. 59/59v fora realizada audiência admonitória e impostas algumas 

condições, que fora prontamente aceita pelo reeducando.

 É o relatório, Decido.

Considerando as condições fixadas na audiência admonitória de fls. 

59/59v, tem-se que o reeducando cumpriu regularmente as condições 

impostas no item b), conforme informações do Conselho da Comunidade 

nas fls. 73/76 e 94/95v, somando 10 parcelas de R$52,00 reais, cada 

uma.

Dessa forma, verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as 

condições impostas na fl. 81, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 7 de fevereiro de 2017.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85304 Nr: 4629-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DA CONCEIÇÃO ou VALDENIR DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Processo nº. 4229-31.2011.811.0040.

Código nº. 85304.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

VALDEMIR DA CONCEIÇÃO foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 306 c.c artigo 298, da Lei 9.503/97.

Em audiência de fl. 63, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 92.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 
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cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 63.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDEMIR DA 

CONCEIÇÃO, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 07 de fevereiro de 2017.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz Substituto,

em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 163846 Nr: 11433-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ADAO RODRIGUES, MAILON AIRES 

BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé que nos termos da decisão de fls. Remeto ao setor 

Matéria Imprensa a fim de intimar o advogado de defesa do Réu Mailon 

Aires Brun, Dr. Antonio Lenoar Martins, para que, no prazo legal, 

apresente a Defesa Prévia.

Cleusa Teresinha da Silva

Técnica Judiciária

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 101739 Nr: 4635-67.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARIANE SABINO PEREZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.No caso 

de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e 

dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto perdurar a situação 

de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, 

momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tais verbas 

estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de 

pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o 

pagamento da respectiva verba que estava suspensa.Certificado o 

trânsito em julgado levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 134289 Nr: 7621-23.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, concedendo de forma 

definitiva o benefício de prestação continuada ao autor MARCOS PAULO 

DA SILVA LEMOS, o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, retroativa a data do 

requerimento administrativo (03/06/2015, fl. 53), no valor de um salário 

mínimo mensal, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por dano moral. .Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

beneficio de prestação continuada pelo autor e, o periculum in mora, pela 

condição social do mesmo, está incapacitado para as atividades 

laborativas e é considerado pobre nos termos da lei.Assim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

do benefício de prestação continuada, devendo tal medida ser cumprida 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Sobre as prestações em atraso 

incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.Sentença não 

sujeita a remessa necessária, pelo disposto no artigo 496, § 3º, I do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 17 de março de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 115496 Nr: 6725-14.2014.811.0040

 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: FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, as quais ficarão suspensas, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 6150-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI GALVAO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$14.362,23, atualizado pela TR. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor devido ao 

exequente é de R$14.362,23 atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a 

alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na 

sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título exequendo, 

em razão da ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido:“No caso dos 

autos, a sentença de fls. 96, determinou o cálculo dos juros e correção 

monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.Assim, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo INSS, 

mantendo-se os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 
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116-120.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 145526 Nr: 1724-77.2016.811.0040

 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: JOCELIA NEVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da requisição de exames complementares pela perita médica à fl. 

58, bem como da certidão de fl. 60, determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os exames solicitados, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte.

Com a juntada dos exames médicos, intime-se a perita judicial para 

emissão do laudo pericial.

Após, manifestem-se as partes, no prazo legal, e, na sequência, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83850 Nr: 2975-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OVIDIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Considerando a divergência existente entre a RMI utilizada pelo exequente 

em seus cálculos (fls. 147 –R$1.372,92), e a utilizada pelo requerido 

(R$844,12 – fl. 172), bem como considerando que no CONBAS de fl. 169, 

consta como RMI do benefício de aposentadoria por invalidez o valor de 

R$844,12 e MR o valor de R$1.264,71 e, considerando que durante o 

recebimento de auxílio-doença foi pago pelo INSS ao autor valor acima do 

fixado como RMI da aposentadoria por invalidez (fls. 155-156), OFICIE-SE 

AO EADJ, encaminhando cópia dos referidos documentos, para que 

esclareça a este Juízo, no prazo de 15 dias, a divergência existente 

acima, bem como indique qual a RMI a ser utilizada para pagamento da 

aposentadoria por invalidez no período de 02/2011 e seguintes.

Vindo a resposta aos autos, manifestem-se as partes e, na sequência, 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 4682-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI MARIA BARAZETTI MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$8.917,57, atualizado pela TR. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor devido ao 

exequente é de R$8.917,57 atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a 

alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na 

sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título exequendo, 

em razão da ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido:“No caso dos 

autos, a sentença de fl. 126, determinou o cálculo dos juros e correção 

monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.Assim, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo INSS, 

mantendo-se os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

143-148.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 3994-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - OAB:14601-A, 

FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o 

impugnante alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$6.794,95 atualizado pela TR, bem como que o autor não descontou os 

valores recebidos administrativamente do período de 26/08/09 a 

14/05/13.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.Em que 

pese a irresignação do executado quanto aos valores devidos a título de 

verbas atrasadas, verifico que o próprio exequente concordou à fl. 176 

com o valor indicado pelo INSS de R$5.491,53 a título de principal (fl. 

166-167) e, quanto aos honorários advocatícios, indicou o valor de 

R$5.632,48, referente a 10% dos valores recebidos pelo autor até a 

prolação da sentença, os quais entendo como corretos, uma vez que o 

mesmo calculou os valores sobre todas as parcelas recebidas pelo autor 

da DIB até a prolação da sentença proferida nos autos (fls. 

158-159).Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: Diante da 

fundamentação acima, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

interposta pelo INSS, homologando os valores a título de principal e 

honorários advocatícios indicados à fl. 176 pelo exequente.Após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99374 Nr: 1991-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FARIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do mesmo modo, o próprio INSS fez constar em seu cálculo à fl. 181 que 

em janeiro/2014 a RMI era de R$1.624,42, porém, pagou em março do 

mesmo ano valor inferior (R$1.342,00), conforme se vê da relação de 

pagamentos de fl. 150.Assim, correta está a cobrança da diferença 

relativa as competências entre 02/2014 e 09/2015 pelo autor em seus 

cálculos.Diante da fundamentação acima, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença interposta pelo INSS, mantendo-se os cálculos 

elaborados pelo exequente às fls. 158-162.Tenho como cabível a 

aplicação de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, 
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a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante 

a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em 

R$500,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98331 Nr: 872-58.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de R$56.623,78, 

atualizado pela TR, bem como alegando a impossibilidade de recebimento 

de benefício nos meses em que o requerente exerceu atividade laborativa 

de 03/06/13 a 31/08/13 e 02/05/14 a 03/11/14. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor 

devido ao exequente é de R$56.623,78 atualizado pela TR. Ocorre que, o 

Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não 

cabe a alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices 

fixados na sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título 

exequendo, em razão da ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido No 

caso dos autos, o Acórdão de fls. 243, determinou o cálculo dos juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.No que concerne a execução dos valores nos meses em que o 

autor verteu contribuições previdenciárias, verifica-se do cálculo de fls. 

270-273 que o autor sanou referida irregularidade.Assim, REJEITO A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, uma 

vez que o erro na execução dos valores nos meses em que o autor 

verteu contribuições foi sanado pelo exequente, homologando os cálculos 

elaborados pelo exequente às fls. 270-273.Após preclusão (art. 34, §1º 

da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações 

acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132226 Nr: 6500-57.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PARIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - INSTIT. DE DEFESA AGROP. MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

FERNANDO ALVAIR HART - OAB:17810/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração manejados pelo requerente em face 

da sentença de fls. 147-153, sob a alegação de que a sentença prolatada 

não analisou a fundo todas as questões de fato e de direito ventiladas, 

tendo confundido os conceitos de motivação e motivo (fls. 164-172).

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar.

Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, notadamente porque na sentença objurgada 

constou que o auto de infração, termo de inspeção e histórico do atuante 

preenchem todos os requisitos necessários à legalidade do ato (85-86 e 

98).

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA 

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016).

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59533 Nr: 2831-69.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - OAB:14601-A, 

FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - OAB: 149 020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, a sentença de fl. 107-vº determinou o cálculo dos 

juros e correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.No que concerne ao excesso de execução, pois o 

exequente fez constar como termo final dos valores a data de 24/08/2015, 

verifica-se que o mesmo já sanou referido erro às fls. 135-136, nos 

exatos termos pleiteados pelo INSS, ou seja, restringindo-se ao termo final 

dos cálculos como sendo 31/07/2015.Quanto a alegação de que o 

exequente calculou erroneamente os honorários advocatícios, uma vez 

que incidiu sobre parcelas posteriores à data da sentença, o mesmo 

prospera.Isso porque, a sentença determinou que os honorários 

advocatícios deveriam incidir em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula 111 do STJ e, pela simples leitura dos cálculos de fls. 

135-136, constata-se que a exequente calculou os honorários 

posteriormente à prolação da sentença que se deu em 04/05/2015 (fl. 

108).Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pelo INSS, tão somente a fim de 

reconhecer o excesso de execução sobre os honorários advocatícios 

calculados erroneamente pelo exequente, determinando a intimação da 

mesma para que proceda com a retificação dos cálculos dos honorários, 

calculando-os tão somente sobre as parcelas até a prolação da sentença 

(04/05/2015).No mais, homologo os cálculos referentes às parcelas 

atrasadas (fl. 135-136), que totalizam R$72.911,19 devidos à parte 

autora.Com a juntada do cálculo dos honorários manifeste-se o 

executado. Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85157 Nr: 4467-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI WENDLING MELEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$6.658,43, atualizado pela TR. Aduz, ainda, que foi realizado de forma 

equivocada o cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que entre a 

data do DIB (07/01/2011) e a data da sentença, somente restaram 

pendentes de pagamento as parcelas referentes ao interregno de 

07/01/2011 a 16/08/2011, devendo, desta forma, os honorários se 

restringirem aos valores pendentes de pagamento pelo INSS à parte. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.A parte impugnante 

alega que o valor devido ao exequente é de R$6.658,43 atualizado pela 

TR. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 
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sentido de que não cabe a alteração, em sede de cumprimento de 

sentença, dos índices fixados na sentença e/ou Acórdão para atualização 

monetária do título exequendo, em razão da ocorrência da coisa julgada. 

Nesse sentido Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA manejada pelo INSS, mantendo-se os cálculos elaborados pelo 

exequente às fls. 185-189.Tenho como cabível a aplicação de honorários 

advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela 

parte executada ao procurador da parte autora, ante a resistência no 

cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será 

acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54583 Nr: 4895-86.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o 

impugnante alega excesso de execução, aduzindo que o cálculo realizou 

de forma equivocada o cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que 

entre a data do DIB (12/08/09) e a data da sentença, somente restaram 

pendentes de pagamento as parcelas referentes ao interregno de 

12/08/09 a 29/10/09, devendo, desta forma, os honorários se restringirem 

aos valores pendentes de pagamento pelo INSS à parte, que perfazem 

363,38, correspondente a 10% sobre os valores pendentes de 

pagamento.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.A parte 

impugnante alega que o valor devido ao procurador do exequente a título 

de honorários é de R$363,38. Outrossim, como bem pontuou o executado 

em sua impugnação, nos termos da Súmula 111 do STJ, “os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas”.Contudo, entendo como corretos os cálculos dos honorários 

advocatícios apresentados pelo exequente, uma vez que o mesmo 

calculou os valores sobre todas as parcelas recebidas pelo autor da DIB 

até a prolação da sentença proferida nos autos (fls. 181-183).Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: “Diante da fundamentação acima, rejeito 

a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo INSS, 

mantendo-se os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

181-183.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141201 Nr: 11200-76.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da informação 

do perito, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, devendo se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 136345 Nr: 8660-55.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 112421 Nr: 4310-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO JUNIOR GOSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 58ª 

CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:3537/MT, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - 

OAB:17165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES - OAB:14133, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 100699 Nr: 3488-06.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, NDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSDS, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS COLDEBELLA - 

OAB:21969/O

 Código 100699.

Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

198, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos da sentença de fl. 162-vº.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 3235-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMO DONATO HOEPERC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 120 de 456



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$20.286,02, atualizado pela TR, bem como que o exequente não 

descontou os valores recebidos a título de auxílio-doença do período de 

17/05/13 a 30/06/15.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido.A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de 

R$20.286,02, atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em 

sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou 

Acórdão para atualização monetária do título exequendo, em razão da 

ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido No caso dos autos, o Acórdão 

de fls. 118, determinou o cálculo dos juros e correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.No que concerne à 

alegação de que o exequente não descontou os valores recebidos a título 

de auxílio-doença, não prospera.Isso porque, por uma simples leitura do 

cálculo de fl. 140 é possível divisar que somente estão sendo executadas 

as parcelas integrais do período de 12/12 a 05/13, ante o seu não 

pagamento administrativo (fls. 143-144), bem como a diferença do valor do 

auxílio-doença para aposentadoria por invalidez em relação aos meses de 

junho/2013 a junho/2015.Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, mantendo-se os 

cálculos elaborados pelo exequente às fls. 139-142.Tenho como cabível a 

aplicação de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, 

a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante 

a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em 

R$500,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51084 Nr: 1335-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 A parte executada requereu à fl. 273 a devolução dos valores recebidos 

pela parte autora, a título de tutela antecipada, no período de 08/09/2009 a 

25/08/2015, uma vez que o E. TJMT fixou como DIB da aposentadoria por 

invalidez 25/08/2014.Pois bem, o STJ já decidiu que cabe a devolução de 

valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Vejamos:O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de 

que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à 

repetição.Assim sendo, considerando o disposto no art. 115, II, da Lei n. 

8213/91 corroborado pelo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, determino a restituição dos valores recebidos a título de tutela 

antecipada do período de 08/09/2009 a 24/08/2014, limitando o desconto 

mensal em folha de pagamento da parte autora em 10% (dez por cento) da 

renda recebida a título de aposentadoria por invalidez até a satisfação 

integral do crédito.Oficie-se ao EADJ para cumprimento da presente 

decisão.No mais, homologo o cálculo de honorários advocatícios de fls. 

261.Ante a concordância do executado quanto ao cálculo (fl. 273), 

expeça-se RPV, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 4753-77.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IDAILDE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que não cabe a alteração, em sede de cumprimento de 

sentença, dos índices fixados na sentença e/ou Acórdão para atualização 

monetária do título exequendo, em razão da ocorrência da coisa julgada. 

Nesse sentido:“ No caso dos autos, o Acórdão de fls. 141, determinou o 

cálculo dos juros e correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.Outrossim, nos termos da Súmula 111 do STJ, 

“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas”.No mais, compulsando os cálculos de fls. 

154-155, verifico que a exequente não descontou os valores recebidos a 

título de auxílio-doença do período de 11/2012 a 09/2013 (fls. 168-170), 

bem como os meses em que verteu contribuições previdenciárias de 02/12 

a 11/2012 (fl. 166).Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, determinando a 

intimação do exequente para que elabore novo cálculo das parcelas 

atrasadas, descontando-se os valores já recebidos a título de 

auxílio-doença, bem como os meses em que verteu contribuições ao INSS, 

nos termos da fundamentação acima.Considerando que o executado 

sucumbiu de parte mínima, condeno o exequente ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em 

R$500,00, nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, devendo o mesmo ser 

decotado do valor a ser executado a título de parcelas atrasadas nos 

presentes autos, ante o próprio requerimento do INSS de compensação da 

referida verba honorária.Com a juntada do cálculo, diga o executado, no 

prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101463 Nr: 4340-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LOPES DE MEDEIROS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$38.838,04, atualizado pela TR, bem como que o exequente utilizou RMI 

errônea no período de 08/02/2013 a 17/11/2015. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor 

devido ao exequente é de R$38.838,04, atualizado pela TR. Ocorre que, o 

Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não 

cabe a alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices 

fixados na sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título 

exequendo, em razão da ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido No 

caso dos autos, a sentença de fls. 85, determinou o cálculo dos juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.No que concerne à alegação de utilização de RMI errônea pelo 

exequente, a mesma não prospera.Isso porque, por uma simples leitura 

dos cálculos do exequente à fl. 105 e do executado à fl. 120, é possível 

divisar que as RMIs encontram-se idênticas em ambos os cálculos.Assim, 

REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta 

pelo INSS, mantendo-se os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

104-107.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98079 Nr: 593-72.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 
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OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 Lavre-se o TERMO DA PENHORA de fls. 40, na forma do art. 845, § 1º, do 

NCPC, intimando-se as partes. Após, expeça-se MANDADO DE REMOÇÃO 

(caso haja requerimento nesse sentido, ficando o exequente como 

depositário, na forma do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC), AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO.

Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 6780-28.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISTO, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, REJEITANDO-OS em sua totalidade.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, o qual 

fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos § 3º do art. 

85, do NCPC, observando-se que as referida verba será acrescida no 

valor do débito principal, diante do disposto no § 13º do diploma acima 

transcrito.Transitada em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos 

autos da execução em apenso (Código n. 98079) e, após, arquivem-se 

estes autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 82631 Nr: 1547-89.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de 

R$18.322,27, atualizado pela TR. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor devido ao 

exequente é de R$18.322,27 atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a 

alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na 

sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título exequendo, 

em razão da ocorrência da coisa julgada. Nesse sentidoNo caso dos 

autos, o Acórdão de fls. 153, determinou o cálculo dos juros e correção 

monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.Assim, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo INSS, 

mantendo-se os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

162-166.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 1957-36.2000.811.0040

 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: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PERITO OFICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por JOSÉ TADEU LEMANSKI e 

NEIVA ZIMMERMANN LEMANSKI, em face do BANCO DO BRASIL S/A, na 

qual, posteriormente, houve o ingresso da União na demanda, diante da 

cessão de créditos realizada pelo Banco do Brasil à mesma, relativa aos 

valores discutidos nos presentes autos.

A presente ação foi distribuída em 04/09/2000, antecedendo as 

execuções, embargos e ação desconstitutiva, apensos a estes autos.

 A União, em manifestação às fls. 507-515, requereu o reconhecimento da 

incompetência deste Juízo, com a remessa do feito à Justiça Federal, uma 

vez que eventual decisão a ser proferida nestes autos poderá afetar as 

execuções em apenso.

A Súmula 150 do STJ versa que: “compete à Justiça Federal decidir sobre 

a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, 

da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Assim, considerando que ulterior decisão de mérito a ser proferida nestes 

autos afetará todos os processos em apenso, inclusive as execuções as 

quais a União é parte exequente, bem como ante o reconhecimento da 

conexão existente entre todas as ações (fls. 393, fls. 68-69 dos autos n. 

26160), DECLINO DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO, BEM COMO 

DAS AÇÕES APENSAS A ESTE (Código n. 26160, 56278, 13164, 10491, 

8241, 5628 e 22578) E DETERMINO A REMESSA DOS FEITOS, APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA A SEDE DA 

JUSTIÇA FEDERAL DE SINOP/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47954 Nr: 4872-77.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação retro, desconstituo a perita anteriormente 

nomeada e nomeio como perita judicial a Dra. VANIA SATTO IKUHARA, 

médica psiquiatra, endereço: Av. Mário Raiter, nº 1977, CASA 03, Jardim 

das Acácias, tel: 3544-0379, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 
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assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se a perita para que indique dia, horário e local para realização da 

perícia.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95437 Nr: 7299-08.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

acolher a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo 

requerido, determinando que o autor apresente novo demonstrativo de 

débito, nos moldes acima delineados, extirpando a condenação do INSS 

em honorários de sucumbência, condenando, via de consequência, o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor 

de R$ 500,00, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 

98, §3º, do NCPC.Apresentado o cálculo, diga o requerido, no prazo de 

cinco dias.Inexistindo impugnação, expeça-se precatório/RPV, na forma já 

determinada neste feito.Às providências.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229378 Nr: 17939-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para que, no prazo de 15 dias, 

EMENDE a inicial, como determinado à fl. 29-verso, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233468 Nr: 22284-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por RAIMUNDO DUARTE DA SILVA em face 

de SINODET PROD. LIMPEZA LTDA. EPP e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS, todos qualificados nos autos.

Determinada a emenda da inicial, a parte autora, embora intimada, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo (fl. 17).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4544 Nr: 278-29.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - 

OAB:8385-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JULIO CESAR DALMOLIN - OAB:25162/PR, MARCIA L. 

GUND - OAB:PR 29734

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 278-29.1995.811.0055 – CÓDIGO: 4544

 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL->PROCESSO DE 

EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE EXEQQUENTE: ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO

PARTE EXECUTADA: RAFAEL SILVIO BARBIERI, CPF: 557.625.909-25

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, acima qualificada, acerca 

do levantamento de valores efetuado pelo advogado constituído nestes 

autos, conforme documento de fl. 151.

DECISÃO/DESPACHO: “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. Dessa feita, fora procedida pesquisa, como 

requerido, no sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Contudo, não se 

localizou patrimônio. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Por fim, diante da 

certidão de fl. 159-verso, INTIME-SE por edital a parte executada acerca 

do levantamento dos valores. 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, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 23 de março de 2017.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 12446-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRINEU MOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 
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- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, haja vista que, dentre os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da 

relação processual, encontra-se inserido o recolhimento das custas e da 

taxa judiciária.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e 

custas processuais.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240497 Nr: 8439-56.2017.811.0055

 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: IIDS, ABDS, SDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, analisando o pedido de tutela de urgência, verifico que o art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, tem como requisitos, a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, tenho que tais requisitos legais, no presente feito, 

encontram-se configurados.

Nessa esteira, em face das alegações apresentadas, razão assiste para 

o deferimento da curatela provisória do interditando as requerentes.

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:

I – DETERMINO seja nomeado como curadora provisória a Sra. Samira de 

Almeida Lopes, lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do curatelado Antonio Borges dos Santos, ficando a curadora 

nomeado fiel depositária dos valores recebidos e também obrigado à 

prestação de contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC.

Expeça-se o competente termo de curatela provisória.

II – Defiro a dilação de prazo requerida à fl. 43, para tanto, intime-se a 

psicóloga Helena Maria Cavalini, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

junte aos autos relatório psicossocial.

III - Nomeio como curador especial do interditando UNIJURIS/ Defensoria 

Pública, que poderá impugnar o pedido de interdição, no mesmo prazo 

acima mencionado (CPC, art. 752, § 2º).

Em seguida, venham-me os autos conclusos para determinação da prova 

pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da 

vida civil (CPC, art. 753).

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202217 Nr: 16553-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Vistos.

No que toca à impugnação aos pontos controvertidos, a decisão 

questionada já abordou a guarda unilateral e a compartilhada como 

necessárias ao deslinde do feito. Agora, se a guarda unilateral era ou não 

exercida pela genitora e se a guarda compartilhada, como proposta pelo 

autor, seria benéfica a menor, são questões subjacentes aos pontos 

controvertidos já elencados.

Afinal, todos esses elementos serão aferidos para se dizer qual a guarda 

se mostra mais benéfica a menor e como a guarda compartilhada, se 

acolhida, seria exercida.

Logo, não se mostra necessária a minudência requerida pela parte 

demandada na elaboração dos pontos controvertidos.

Por outro lado, a delimitação da realização de novo estudo psicossocial 

não partiu da premissa de que o primeiro apresentou alguma anomalia, 

quando teria aplicação o artigo 480, § 1º, do CPC.

Trata-se de procedimento comum em feitos dessa natureza, com o 

objetivo de persistir por um maior tempo a avaliação das condições em que 

a menor encontra-se inserida.

Fixada essa premissa, pelo que se colhe das fls. 350/351 e da petição de 

fls. 651/654, ambos os litigantes pedem a realização do estudo por nova 

equipe.

Não vejo qualquer entrave para que assim se faça, independentemente do 

artigo 480 do CPC, mesmo porque se trata de estudo psicossocial em que 

a realização dos trabalhos por esta ou aquela equipe, por si só, não trará 

qualquer prejuízo. Ao contrário, com a mudança dos profissionais a 

questão terá uma segunda “opinião”, referendando ou não o que já se viu 

nos autos.

Não custa ressaltar que, conforme o artigo 190 do CPC, às partes é lícito 

formular negócio jurídico processual, não podendo dizer que a confluência 

de vontades não tenha relevância para o descortino do feito, como se vê 

no vertente caso.

Posto isso, DEFIRO apenas o pedido para que o estudo psicossocial seja 

realizado por equipe diversa da visualizada às fls. 249/249-verso.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159939 Nr: 9334-56.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCR, SCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para atualização do 

débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”.II - 

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado 

dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do mandado de prisão civil à 

Polinter, Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviária Estadual, bem como 

a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Comando da Polícia Militar da 

Comarca onde reside o executado, para que conste em seus cadastros a 

ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do executado.IV – 

Proceda-se com as buscas no SIEL e INFOSEG, visando localizar o 

endereço atual do executado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160062 Nr: 9572-75.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, VFM, LADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 

OAB:312869/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos, bem como as respostas 

negativas.Posto isso, intime-se a parte exequente, para para indique bens 
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passíveis de constrição em nome do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 187434 Nr: 4562-79.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHAR, WRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Denis Amancio de 

Camargo, pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o 

pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado ficar separado dos demais presos.III - 

ENCAMINHE-SE cópia do mandado de prisão civil à Polinter, Polícia 

Rodoviária Federal, Policial Rodoviária Estadual, bem como a Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Comando da Polícia Militar da Comarca de 

Tangará da Serra/MT e Santarém/PA, para que conste em seus cadastros 

a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do executado.V – 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.VI - 

OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e do 

SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) 

ano.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230459 Nr: 18865-64.2016.811.0055

 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: BCRH, CBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a situação apresentada, mantenham-se os autos para prolação da 

sentença.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235308 Nr: 1536-05.2017.811.0055

 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: TMSD, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente entrevistado o interditando, poderá este no prazo de 15 

(quinze) impugnar o pedido de interdição (CPC, art. 752).

Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo interditando, desde 

já, nomeio como curador especial do interditando Defensoria Pública, que 

poderá impugnar o pedido de interdição, no mesmo prazo acima 

mencionado (CPC, art. 752, § 2º).

Determino que seja realizado estudo psicossocial, conforme fls. 56/57.

Com a juntada do relatório psicossocial, abro vista ao Ministério Público 

para parecer.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 3989-46.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBLDS, CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

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

OAB:11692/MT

 Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para atualização do 

débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”.II - 

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado 

dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do mandado de prisão civil à 

Polinter, Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviária Estadual, bem como 

a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Comando da Polícia Militar da 

Comarca de Tangará da Serra/MT e Santarém/PA, para que conste em 

seus cadastros a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do 

executado.V – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.VI - 

OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e do 

SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) 

ano.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166827 Nr: 6571-48.2014.811.0055

 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: VR, AMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente entrevistado e considerando que já foi apresentada 

manifestação pela curadora especial nomeada, determino seja intimada a 

equipe técnica deste juízo para proceder com o estudo psicossocial 

conforme determinado.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de laudo médico.

Com a juntada do laudo médico e da perícia técnica, abro vista dos autos 

ao Ministério Público para parecer, em seguida venham-me os autos 

conclusos para prolação da sentença.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175688 Nr: 17664-08.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 
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valores e de restrições de veículos, bem como as respostas 

negativas.Posto isso, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de constrição em nome do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III).Após, venham-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213688 Nr: 5023-17.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECP, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se houve o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, como determinado à fl. 27, ou a existência de decisão 

suspendendo os efeitos do aludido ato judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216208 Nr: 6841-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que foi realizada audiência de conciliação, 

todavia, restou registrada somente a presença da parte requerida, 

conforme se vê à fl. 36, motivo pelo qual a parte autora pugnou pela 

aplicação de multa disposta no art. 334, § 8º, do CPC em desfavor do 

requerido.

É importante dizer que o não comparecimento de uma das partes em 

audiência de conciliação implica na sanção de aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos dispostos no § 8º do art. 334 

do CPC, in verbis:

Art. 334. 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.

Vale ressaltar que inexiste nos autos qualquer justificativa da parte autora 

no que diz respeito ao não comparecimento na referida audiência, 

conforme se abstrai da certidão de fl. 38.

Posto isso, acolho o pedido da parte requerida de fl. 36, razão pela qual, 

APLICO a multa de 0,5% sobre o valor da causa, nos termos contidos no § 

8º do art. 334 do CPC, em desfavor da parte autora.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 11.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228927 Nr: 17589-95.2016.811.0055

 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: EMDC, FMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente entrevistada a interditanda, poderá este no prazo de 15 

(quinze) impugnar o pedido de interdição (CPC, art. 752).

Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo interditando, desde 

já, nomeio como curador especial da interditand Defensoria Pública, que 

poderá impugnar o pedido de interdição, no mesmo prazo acima 

mencionado (CPC, art. 752, § 2º).

Determino que seja realizado estudo psicossocial, conforme fls. 17/20, 

permanecendo conclusos para designação de perícia.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231165 Nr: 19758-55.2016.811.0055

 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: CBBDO, RTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a juntada de substabelecimento.

Ante a situação apresentada, mantenham-se os autos para prolação da 

sentença.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241021 Nr: 9136-77.2017.811.0055

 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: WELLIKA VIEIRA DA COSTA, MVVR, SVDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIANO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vejo que este Juízo constou equivocadamente na 

decisão de fls. 43/47 o valor dos alimentos gravídicos e provisórios em 

favor da requerente e dos filhos.

Posto isso, para sanar o erro material contido na referida decisão, leia-se 

no dispositivo: ARBITRO alimentos gravídicos e alimentos provisórios a 

requerente e aos filhos Samuel Vieira da Rocha e Wellika Vieira da Costa 

no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo e ½ (meio) vigente, 

correspondente a R$ R$ 1.405,50 (mil quatrocentos e cinco reais e 

cinquenta centavos).

No mais, mantenha-se incólume a decisão de fls. 43/47.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 8437-33.2010.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, FCP, MAURICIO 

PEREIRA, ANA PAULA DE BARROS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos constam e em consonância com 

o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança Francisco Cardoso de 

Souza aos requerentes Maurício Pereira e Ana Paula de Barros 

Camargo.Expeça-se mandado conforme determinado supra, cumprindo-se 

integralmente o art. 47 e §§ da Lei n° 8.069/90.Proceda-se com novo 

registro da criança constando-se o nome Fernando Camargo Pereira, filho 

de Maurício Pereira e Ana Paula de Barros Camargo, avós paternos José 

Pereira e Wilma Basile Pereira e avós maternos Benedicto César de Barros 

Camargo e Maria Leonor de Jesus Camargo.Sentença publicada em 

audiência.Sem custas.Homologo o pedido de desistência do prazo 

recursal, após, arquive-se os autos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154067 Nr: 2707-36.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPPB, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos, bem como as respostas 

negativas.Posto isso, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de constrição em nome do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III).Após, venham-me os autos 

conclusos.

3ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Processo: 1767-13.2009.811.0055 - Código: 111534 - Valor da Causa: R$ 

6.975,00

Espécie: Cumprimento de Sentença

Polo Ativo: Damião Pereira da Silva

Polo Passivo: F.G. de Lima & Cia Ltda-ME

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME, CNPJ: 

05394268000179. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu 

representante legal, para que efetue o pagamento do débito no valor de R$ 

5.672,77 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: 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 10% (dez por cento), 

sendo certo que efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Despacho/Decisão: Autos nº: 111534.Vistos,Nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil, 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 10% (dez 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, desde 

já defiro a utilização do sistema RENAJUD para que seja feita a busca de 

veículos registrados em nome da parte executada. Havendo localização 

de veículo(s), determino a inclusão de restrição de transferência e 

circulação em relação a tantos quantos bastem para quitação do débito, 

sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo localizado, expeça-se 

mandado/carta precatória para penhora do bem, devendo a parte 

executada ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo que a 

intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será 

intimada pessoalmente.Caso não seja o executado localizado para ser 

intimado da penhora, deverá ser observada a regra do art. 830 do Código 

de Processo Civil.Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à 

averbação da mesma também através do RENAJUD.Por fim, caso 

nenhuma dessas providências (BACENJUD e RENAJUD) surta resultado, 

fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido 

este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), 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, 17 de agosto de 2016.Anderson 

Gomes Junqueira. 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, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 24 de março de 2017 Barbara Graziela Ventura Furlan 

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177565 Nr: 19601-53.2014.811.0055

 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: JOAO LIMA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 Autos nº: 177565.

 Vistos,

Defiro o levantamento do valor depositado em favor do autor, mediante a 

expedição do competente alvará para a conta informada às fls. 131, 

devendo ser certificado a existência de poderes para receber e dar 

quitação.

Após, ao arquivo.

As providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 27511.

 Vistos,

 Intime-se pessoalmente o executado Luiz Antônio Lorenzoni, no endereço 

de fls. 133 vº, via correio, para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128093 Nr: 7005-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 
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OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:10050/MT, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº. 128093.

Vistos,

Considerando que o documento de fls. 280 não comprova que o 

executado foi notificado da eventual renúncia, intimem-se os advogados 

subscritores do petitório de fls. 278, para que comprove o recebimento da 

notificação pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

restar inalterada a representação do executado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 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): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 242435.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 da Lei Adjetiva Civil, 

sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco 

por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o réu 

cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243002 Nr: 11177-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 243002.

Vistos,

 Pois bem. Lendo a inicial, verifico que a mesma não traz a certidão de 

trânsito em julgado da ACP.

 Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do 

Acre para solicitar, no prazo de 15 dias, cópia da certidão de trânsito em 

julgado da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Com a juntada dos documentos acima, cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 511 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Caso a parte requerida alegue em defesa qualquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC, junte documentos novos aos autos ou 

oponha algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

diga este em 15 (quinze) dias, conforme preceituam os artigos 350 e 351, 

ambos do Código de Processo Civil, exceto se a contestação for 

intempestivamente apresentada.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243008 Nr: 11187-61.2017.811.0055

 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: ALAOR LUIZ LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO, ANTONIO 

VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 243008.Vistos,Inicialmente, concedo a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e 

art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação.Nos termos do art. 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 16 de maio de 2017, às 15 horas, 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. 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 respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Citem-se pessoalmente os 

confinantes, conforme determina o § 3º do art. 246 do Código de Processo 

Civil.Citem-se ainda, por edital, com o mesmo prazo, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.Por fim, intime-se via correio, para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram.Às providências.Tangará da Serra/MT, 21 de março de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109346 Nr: 7971-10.2008.811.0055

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 109346.Vistos,Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Erziel 

Belinello dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos, 

buscando a apreensão do bem descrito na inicial, alienado fiduciariamente 

em garantia, justificando o pleito por se encontrar a parte requerida em 

mora.Deferida a liminar (fls. 27/29), o bem não foi localizado, sendo o autor 

intimado a manifestar (fls. 129).Às fls. 131/132 o autor pugnou pela 

conversão em ação de execução.É o necessário à análise e 

decisão.Analisando os autos, verifico que a parte autora aditou a inicial 

para requerer a execução do crédito na forma do art. 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sendo certo que a relação processual realmente 

ainda não foi angularizada.Assim, nos termos do art. 829 do Código de 
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Processo Civil, converto em execução e 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 tempestivamente o pagamento voluntário, conforme 

requerido às fls. 132, desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o necessário.Tangará da Serra-MT, 21 de março 

de 2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121389 Nr: 556-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI, CESAR TADEU LONDERO, 

IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO, GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR 

DONIDA, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, 

ALTAIR VENTURINI, AMELIA DIECKEL VENTURINI, LUCIANA NAVAS BERG 

DONIDA, EDEMAR IVO VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser 

cumprida na Comarca de Sapezal-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161189 Nr: 11607-08.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON JULIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, 

AUTOMOTO- AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPÁ LTDA

 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: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, MARCIO NOVAES CAVALCANTI - 

OAB:90604/SP, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12.623

 Autos nº: 161189.

 Vistos,

 A presente demanda se arrasta desde 2013, estando agora emperrada 

por conta da impugnação do valor dos honorários periciais.

 Vejo que o Perito cobrou R$ 5.980,00 (fls. 206/207), sendo que ambas as 

partes não concordaram com este valor (fls. 210/211 e fls. 212).

 Vejo ainda que a perícia teria como finalidade unicamente constatar o 

dano material alegado no valor de R$ 568,60.

 Neste cenário, por agora entendo razoável consultar as partes quanto à 

dispensa da perícia, sendo que o silêncio será interpretado como 

aceitação.

 Por outro lado, desde já designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 04 de maio de 2017, as 14:00 horas, sendo certo que quando do 

saneamento do feito foi também deferida a produção de prova oral (fls. 

164).

 Anoto que fica mantido o depoimento pessoal do autor e a oitiva das 

testemunhas que deverão ser arroladas pelas partes com atenção para 

as disposições do novo CPC, ficando dispensado o depoimento do 

representante legal das requeridas, uma vez que nenhuma utilidade terá 

tal prova para os autos, na medida em que certamente nada presenciou tal 

pessoa.

 Às providências, devendo o feito ser cumprido prioritariamente, uma vez 

que se trata de processo da Meta 2/2017-CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194395 Nr: 10449-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAYNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE MELLO 

- OAB:11.295

 Autos nº. 194395.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº. 201131.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 44.

Ademais, registro que o pedido de antecipação de tutela dos autos em 

apenso (código 194395) foi indeferido.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227167 Nr: 16040-50.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 65/99 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228579 Nr: 17222-71.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kessila Rodrigues Lopes - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 48/62 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230269 Nr: 18691-55.2016.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI SIMON MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte 

requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem ela 

indicar.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) 

dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Por fim, se lhe aprouver, 

poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 1867-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA INEZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 11383.

 Vistos,

A parte executada, às fls. 226/230, alegou a ocorrência de prescrição 

intercorrente, aduzindo que a parte exequente deixou de dar andamento 

ao processo por prazo superior a três anos.

 A parte exequente se manifestou às fls. 234/243, afirmando a 

inocorrência de prescrição, haja vista que o processo nunca ficou 

paralisado em razão de sua inércia.

 É o necessário à análise e decisão.

Acerca da prescrição intercorrente, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, ensinam que:

“(...) a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e 

ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente 

para a ocorrência da própria perda da pretensão. De modo evidente, 

havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a 

prescrição intercorrente”. (Direito Civil. Teoria Geral. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Lumem Juris, 2011. p. 815).

Assim, a prescrição intercorrente ocorre quando a parte deixa de praticar 

ato que lhe compita, sendo que me filio ao entendimento majoritário do 

Superior Tribunal de Justiça de que para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal do credor para 

diligenciar nos autos, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento da 

prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do 

exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o 

que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. Quarta Turma. 

Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 12/05/2015. Publicação: 

19/05/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO 

DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC.

1. A existência de dissídio notório autoriza a flexibilização das exigências 

de natureza formal previstas no art. 541, parágrafo único, do CPC.

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a 

intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido”. (STJ. Terceira Turma. Ministro João 

Otávio de Noronha. Julgamento: 17/03/2015. Publicado: 23/03/2015).

 Esse também é o entendimento adotado pelo TJMT, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL 

INEXISTENTE –-SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para que 

seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor 

tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação 

pessoal do credor para dar andamento ao processo”. (Ap 47336/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DO 

EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, § 1º, DO CPC – 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É 

necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução para o 

reconhecimento da prescrição intercorrente.” (AgRg no Agravo de 

instrumento nº 1.340.932 – MG)”. (Ap 78134/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no 

DJE 10/09/2015)

No caso em apreço, além de não vislumbrar a inércia da parte exequente 

por prazo superior a três anos, também verifico que não foi realizada sua 

intimação pessoal para dar andamento ao processo, razão pela qual, não 

há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 226/230, haja vista a não 

ocorrência de prescrição intercorrente.

Permaneçam os autos suspensos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134803 Nr: 4919-98.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TRENHAGO, LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 283/306 foi interposto pelos 

embargantes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 6611-35.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR RAMBO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM - BV FINACEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:167.974/OAB MT, PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:13.577-A/MT

 Autos nº: 136364.

 Vistos,

 Certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo para a requerida juntar o 

contrato celebrado entre as partes (fls. 188).

 Após conclusos para sentença.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 2516-25.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. C NOGUEIRA JUNIOR-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14443, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA QUEIROGA LIRA - 

OAB:275.470-SP, JANAINA ÁLVARES DI STASI - OAB:262.240-SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, THAYS FREITAS 

GOMES - OAB:261.243-SP

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 323/336 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143093 Nr: 2566-51.2012.811.0055

 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): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 143093.

 Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. 111.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149671 Nr: 9657-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANUCY GARCIA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 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: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Autos nº: 149671.

 Vistos,

 Às fls. 113/118 o processo foi sentenciado, sendo a parte requerida 

condenada a pagar R$ 10.000,00, ficando confirmada a liminar.

 Às fls. 120/123 foi requerido o cumprimento da sentença.

 Às fls. 126 foi paga a condenação principal.

 Às fls. 131/133 a parte exequente requereu o prosseguimento quanto à 

multa pelo descumprimento da liminar, tendo indicado como saldo 

remanescente o valor de R$ 20.000,00.

 Às fls. 139/145 o Banco depositou judicialmente este valor e impugnou o 

pedido de cumprimento aduzindo que a multa final teria atingido um valor 

excessivo.

 A parte exequente se manifestou às fls. 155/160.

 É o necessário à análise e decisão.

 A impugnação não merece ser acolhida.

 Este Juízo agiu com prudência ao limitar a multa em R$ 20.000,00 às fls. 

25/29, não havendo razão para se alegar falta de razoabilidade no 

referido valor.

 Anoto que a parte requerida ficou mais de 01 ano descumprindo a liminar, 

de modo que foi por culpa exclusiva sua que a multa diária de R$ 300,00 

acabou atingindo a cifra acima.

 Aliás, se não fosse a prudência da colega que proferiu a decisão liminar, 

o valor da multa, segundo os cálculos de fls. 133, seria de R$ 145.500,00, 

sendo esta sim uma quantia absurda.

 Assim, entendo que deve ser rejeitada a impugnação.

 Por outro lado, entendo que deve ser extinto este cumprimento de 

sentença, uma vez que restará integralmente adimplida a obrigação com o 

levantamento do valor depositado às fls. 152 com as devidas correções.

Ante o exposto, julgo extinto este cumprimento, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento do valor de fls. 152 para a mesma conta de fls. 

138 em razão da procuração de fls. 134.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174839 Nr: 16762-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI, IVONEI FERRAZZA, 

GERALCINA FERREIRA BARBOSA, MARIA VILMA FELIPE, NOEL PEDRO 

DA SILVA, Reinaldo Loose, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, MARIA 

DIVINA DE ARAÚJO, ESPOLIO DE JOSE NAVARRO SANCHES, IRACEMA 

DA SILVA MACHADO CASAGRANDE, ALAIN SHUNJI NAKAMURA, 

WAGNER KENHITI NAKAMURA, MAYKER YOSHIHIRO NAKAMURA, 

EDVILSON BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Autos nº 174839.

Vistos,

 Destaco que em decisão proferida em 17 de dezembro de 2015 pelo 

Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 

Recurso Especial 1.361.799, restou determinada a suspensão de todas as 

ações em trâmite, referentes ao cumprimento da sentença da ação 

coletiva, e que não tenham recebido solução definitiva quanto à 

legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelas 

obrigações decorrentes da sentença proferida na ação civil pública 

ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A e a 

legitimidade ativa de não associados para a liquidação da sentença 

coletiva proferida na ação civil pública.

 Nessa esteira, relevante transcrever o seguinte trecho da referida 

decisão:

“1) a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase 

de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais as questões 

acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução 

definitiva;

2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de 

cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no 

item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;

3) a suspensão terminará com o julgamento do presente recurso 
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repetitivo.”

 Consigno, ad arguentandum, que a suspensão se refere a todas as 

ações em trâmite e que ainda não tenham sido solucionadas 

definitivamente. Ressalto que tanto isso é verdade que o item “2” da 

decisão dispõe expressamente que as novas ações ficarão suspensas, o 

que reforça a tese de que todas as ações que ainda estejam tramitando 

deverão ficar sobrestadas.

 Portanto, considerando que parte da controvérsia a ser dirimida da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição 

financeira restou afetada no recurso especial acima citado, entendo que a 

suspensão do processo até a decisão definitiva acerca da referida 

controvérsia pela Corte Superior é medida que impõe.

 Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do 

recurso repetitivo, conforme consignado no REsp 1.361.799.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 16764-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, ESPOLIO DE 

JOÃO DO PRADO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Autos nº 174840.

Vistos,

 Destaco que em decisão proferida em 17 de dezembro de 2015 pelo 

Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 

Recurso Especial 1.361.799, restou determinada a suspensão de todas as 

ações em trâmite, referentes ao cumprimento da sentença da ação 

coletiva, e que não tenham recebido solução definitiva quanto à 

legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelas 

obrigações decorrentes da sentença proferida na ação civil pública 

ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A e a 

legitimidade ativa de não associados para a liquidação da sentença 

coletiva proferida na ação civil pública.

 Nessa esteira, relevante transcrever o seguinte trecho da referida 

decisão:

“1) a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase 

de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais as questões 

acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução 

definitiva;

2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de 

cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no 

item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;

3) a suspensão terminará com o julgamento do presente recurso 

repetitivo.”

 Consigno, ad arguentandum, que a suspensão se refere a todas as 

ações em trâmite e que ainda não tenham sido solucionadas 

definitivamente. Ressalto que tanto isso é verdade que o item “2” da 

decisão dispõe expressamente que as novas ações ficarão suspensas, o 

que reforça a tese de que todas as ações que ainda estejam tramitando 

deverão ficar sobrestadas.

 Portanto, considerando que parte da controvérsia a ser dirimida da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição 

financeira restou afetada no recurso especial acima citado, entendo que a 

suspensão do processo até a decisão definitiva acerca da referida 

controvérsia pela Corte Superior é medida que impõe.

 Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do 

recurso repetitivo, conforme consignado no REsp 1.361.799.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185394 Nr: 3054-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AVELINA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 185394.

Vistos,

Transitado em julgado a sentença de fls. 85, certifique-se e arquive-se, 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 6187-51.2015.811.0055

 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: JOAO CRISTIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Autos nº: 189373.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença de fls.127/129 e determino 

a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Primeiramente, verifico que a parte autora não juntou ao pedido a planilha 

de atualização do débito, portanto, intime-se o autor para a devida 

atualização dos valores.

 Feita a atualização, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 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 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, conforme 

requerido às fls. 129, desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 10 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 193386 Nr: 9591-13.2015.811.0055

 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: VALDEMAR LUIZ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 193386.

 Vistos,

Tendo em vista o informe de cumprimento de sentença às fls. 112, com 

retenção de valores e depósito em conta judicial, defiro o levantamento do 

valor depositado em favor do patrono do requerente, mediante a 

expedição do competente alvará para a conta informada às fls. 130.

Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222218 Nr: 11870-35.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHA SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780-BA

 Autos n.º 222218.

Vistos,

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, informar se 

concorda com o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, advertindo-o que no silêncio, será presumida sua concordância.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225909 Nr: 14967-43.2016.811.0055

 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: SANTANDER CRÉD. FINANC. E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 225909.Vistos,Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face 

de Lúcio Fernando dos Santos Carvalho, ambos devidamente qualificados 

nos autos, buscando a apreensão do bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar a parte 

requerida em mora.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, 20 de março de 2017.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Certifico que, a impugnação aos embargos à execução de fls. 242/254 foi 

interposta pela parte embargada tempestivamente. Desse modo, intimo a 

parte embargante para se manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233398 Nr: 22219-97.2016.811.0055

 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: CATIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Azevedo - 

OAB:, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/SC 23.516, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/SC 23.720, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 61/83 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243003 Nr: 11179-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 243003.

Vistos,

 Pois bem. Lendo a inicial, verifico que a mesma não traz a certidão de 

trânsito em julgado da ACP.

 Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do 

Acre para solicitar, no prazo de 15 dias, cópia da certidão de trânsito em 

julgado da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Com a juntada dos documentos acima, cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 511 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Caso a parte requerida alegue em defesa qualquer das matérias 
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enumeradas no art. 337 do CPC, junte documentos novos aos autos ou 

oponha algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

diga este em 15 (quinze) dias, conforme preceituam os artigos 350 e 351, 

ambos do Código de Processo Civil, exceto se a contestação for 

intempestivamente apresentada.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220926 Nr: 10850-09.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 220926.

Vistos,

Tendo em vista a petição de fls. 21, desentranhe-se o mandado de citação 

de fls. 16, para cumprimento da penhora e avaliação dos bens do 

executado Sebastião Ferreira Coelho, atentando-se para o novo 

endereço, informado às fls. 21.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 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.: 129410 Nr: 9196-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DINALVA MUSSULI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9196-94.2010 (Cód. 129410)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de folha retro, HOMOLOGO o valor executado, 

apresentado pelo exequente à fl. 161, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152849 Nr: 1513-98.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENILDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de 

Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Maria Zenilda da Silva Bento em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a 

conceder a autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa (01/09/2011, fl.37. Por conseguinte, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91.. Neste sentido:PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE 

RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.No que tange 

as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, 

de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do 

art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156763 Nr: 5379-17.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI TEIXEIRA LAMBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

por Invalidez c.c. pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de 

assistência Judiciária proposta por Juraci Teixeira Lambert em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Revogo a tutela antecipada 

concedida e determino a cessação do benefício cuja implantação foi 

determinada nestes autos.Em razão da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento da verba honorária ao douto patrono do réu, o qual fixo no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00, a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais terão sua 

exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça concedida 

a requerente, (NCPC, art.98, §3º).Condeno, ainda, a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, assim 

como os honorários sucumbenciais, permanecerá suspensa sua 

exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada 

sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107110 Nr: 5795-58.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA FERNANDES VIEIRA, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5795-58.2008 (Cód. 107110)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o pleito do d. causídico da parte 

autora não merece acolhida, na medida em que fora cientificado quando 

da expedição do Ofício Requisitório e nada requereu.

Destarte, indefiro o pedido de expedição de ofício requisitório 

complementar e, na sequência, intime-se a exequente.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131608 Nr: 1362-06.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1362-06.2011 (Cód. 131608)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, defiro o pleito de 

destaque dos honorários contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 

nº. 8.906/1994. , os quais são exequíveis a qualquer momento e poderão 

ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, mediante dedução da 

quantia devia a exequente, para tanto, conforme vindicado na petição de 

fls. 78/83, devendo ser expedido o necessário.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 92.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133280 Nr: 3215-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINA LINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3215-50.2011 (Cód. 133280)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994. , os quais são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, 

mediante dedução da quantia devia a exequente, devendo ser expedido o 

necessário para tanto, conforme vindicado na petição retro.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135388 Nr: 5577-25.2011.811.0055

 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: NEUZA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 5577-25.2011 (Cód. 135388)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação de mérito, na 

qual vindicou pela reabertura da instrução processual. A parte requerente, 

por sua vez, na impugnação apresentada, postulou pela convalidação das 

provas já produzidas nos autos.Pois bem, de pronto convalido as provas 

produzidas no processo, na medida em que colhidas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, além de restar hialino no acórdão 

acostado ao feito que apenas a sentença fora anulada e não os demais 

atos processuais praticados..De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código 

de Processo Civil em vigor é hialino ao dispor que “o ato não será repetido 

nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, logo, sem 

prejuízo não há nulidade e, no caso, como mencionado em linhas 

passadas, foi oportunizado, outrora, ao demandado a produção de 

provas, o qual se quedou inerte, deixando entrever o intento meramente 

procrastinatório da diligência pleiteada.Não nos olvidemos, ainda, que o 

artigo 4º da lei processual é de clareza solar ao dispor que “as partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”, além de ser responsabilidade do juiz “velar pela 

rápida solução do litígio”, nos moldes do artigo 139, II, do CPC, o que 

implica afirmar que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, 

ainda mais, a resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, 

totalmente desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal.Após, conclusos para sentença.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 17 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142505 Nr: 1927-33.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1927-33.2012 (Cód. 142505)

VISTOS, ETC.

Considerando que devidamente intimadas, às partes não apresentaram 

impugnação ao laudo pericial, HOMOLOGO-O para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o 

devido pagamento dos honorários correlatos.

De outro viés, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de 

instrução e julgamento para fins de comprovação da qualidade de rurícola 

da parte autora, designo audiência para o dia 18 de maio de 2017, às 

14h15min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas que 

eventualmente forem arroladas pelas partes no prazo legal.

Esclareço que as partes deverão apresentar o rol de testemunhas, no 

máximo de duas, no lapso de 15 dias úteis, nos termos do artigo 357, §4º 

e §7º, do NCPC devendo, ainda, ser observado o disposto no artigo 450 

do mesmo códex.

Frise-se, por oportuno, que caberá a parte intimar a testemunha que tiver 

arrolado, observando-se o disposto no artigo 455 da lei processual.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142753 Nr: 2206-19.2012.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 135 de 456



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 2206-19.2012 (Cód. 142753)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação de mérito, na 

qual vindicou pela reabertura da instrução processual. A parte requerente, 

por sua vez, na impugnação apresentada, postulou pela convalidação das 

provas já produzidas nos autos.Pois bem, de pronto convalido as provas 

produzidas no processo, na medida em que colhidas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, além de restar hialino no acórdão 

acostado ao feito que apenas a sentença fora anulada e não os demais 

atos processuais praticados..De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código 

de Processo Civil em vigor é hialino ao dispor que “o ato não será repetido 

nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, logo, sem 

prejuízo não há nulidade e, no caso, como mencionado em linhas 

passadas, foi oportunizado, outrora, ao demandado a produção de 

provas, o qual se quedou inerte, deixando entrever o intento meramente 

procrastinatório da diligência pleiteada.Não nos olvidemos, ainda, que o 

artigo 4º da lei processual é de clareza solar ao dispor que “as partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”, além de ser responsabilidade do juiz “velar pela 

rápida solução do litígio”, nos moldes do artigo 139, II, do CPC, o que 

implica afirmar que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, 

ainda mais, a resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, 

totalmente desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal.Após, conclusos para sentença.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 17 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186898 Nr: 4182-56.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA OSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4182-56.2015 (Cód. 186898)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

No entanto, os documentos encartados ao autos são inconclusivos a 

despeito da incapacidade laboral da autora, e, portanto, entendo que não 

há nada a ser revisto, pelos fundamentos já expostos na vergastada 

decisão de fls. 41/42.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA.

No mais, expeça-se o necessário para o reagendamento da perícia médica 

outrora determinada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189359 Nr: 6159-83.2015.811.0055

 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: MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6159-83.2015 (Cód. 189359)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, redesigno o ato 

prejudicado para o dia 11 de maio de 2017, às 15h00min, por ausência de 

data anterior na pauta, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas que 

eventualmente forem arroladas pelas partes no prazo legal.

Esclareço que as partes deverão apresentar o rol de testemunhas, no 

máximo de duas, no lapso comum de 15 dias úteis, nos termos do artigo 

357, §4º e §7º, do NCPC devendo, ainda, ser observado o disposto no 

artigo 450 do mesmo códex.

Frise-se, por oportuno, que caberá a parte intimar a testemunha que tiver 

arrolado, observando-se o disposto no artigo 455 da lei processual.

Por fim, certifique-se a tempestividade da peça de resposta acostada ao 

feito (fls. 41/58) e, após, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54926 Nr: 4500-54.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4500-54.2006 (Cód. 54926)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a recente decisão do Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, declarando este juízo competente para o processamento dos 

feitos desta natureza, em prosseguimento à marcha processual, determino 

que se prossiga no cumprimento da decisão de fl. 179.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103060 Nr: 1899-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº. 1899-07.2008 (Cód. 103060)

VISTOS, ETC.

Considerando que as partes transigiram após a expedição das 

requisições de pequeno valor, proceda-se com a comunicação do alusivo 

acordo à Central de Precatórios para a adoção das providências 

necessárias.
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Após o cumprimento da determinação supra, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127463 Nr: 6384-79.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6384-79.2010 (Cód. 127463)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que a n. causídica do requerente pugna pela 

remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração do cálculo a fim 

de se obter o montante devido e, posteriormente requerer o cumprimento 

de sentença.

Entrementes, tendo em vista que no caso dos autos a apuração do 

quantum debeatur depende de mera conta aritmética, sem maior 

complexidade, aplicável à espécie o disposto no artigo 509 do Novo 

Código de Processo Civil, a saber:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, 

o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

 § 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à 

disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a 

sentença que a julgou.

Evola-se do dispositivo legal supra reproduzido que se trata de uma 

faculdade do juiz a utilização da contadoria judicial para fins de elaboração 

de cálculo, sendo certo, ainda, que este não é o posicionamento adotado 

por esta julgadora.

Assim, indefiro o pleito de folha retro e, por conseguinte, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 8619-19.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8619-19.2010 (Cód. 129780)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de folha retro, determino que se intime 

pessoalmente a parte Autora para que apresente o comprovante do 

requerimento administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132333 Nr: 2189-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2189-17.2011 (Cód. 132333)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do petitório de folha retro, no qual o n. causídico da requerente 

informa que não há valores atrasados a serem executados pelos 

sucessores, persistindo o cumprimento de sentença tão somente ao que 

atine aos honorários sucumbenciais, nos moldes do cálculo de fls. 

162/163, reitere-se a intimação do requerido, 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).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133509 Nr: 3469-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3469-23.2011 (Cód. 133509)

 VISTOS, ETC.

Considerando que não obstante o direito de benefício assistencial 

formulado na peça exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos 

não o são, razão pela qual acolho o pedido de habilitação das filhas do 

falecido, a saber, Junia Pereira de Lima e Lays Brito de Lima tal como 

pleiteado nas petições de fls. 140/144 e 145/153, eis que restou 

comprovada tal condição, atendendo aos termos do artigo 688, II, do Novo 

Código de Processo Civil, na medida em que poderão perceber os valores 

não pagos em vida ao de cujus.

 Destarte, proceda-se com as retificações e anotações pertinentes.

Por fim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 129.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134026 Nr: 4057-30.2011.811.0055

 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: AMARO CALIXTO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282
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 Processo n.º 4057-30.2011 (Cód. 134026)

VISTOS, ETC.

Considerando que foi interposto recurso de apelação adesiva (artigo 

1.010, §2º, do NCPC), intime-se o apelante para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 9236-42.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DINALVA GUIMARAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9236-42.2011 (Cód. 138805)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 10750-30.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Processo nº 10750-30.2011 (Cód. 140200)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, recebo a Exceção de 

Pré-Executividade e, à luz do artigo 10 do Novo Código de Processo Civil, 

determino que se manifeste o Excepto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, diante da relevância das alegações, suspendo o andamento 

processual do presente feito até decisão em seguida à manifestação do 

Exequente.

 Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, volvam-me conclusos para ulterior 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154307 Nr: 2953-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 12.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Processo n.º 2953-32.2013 (Cód. 154307)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o executado concordou com os valores constantes 

nos cálculos apresentados, HOMOLOGO a planilha de fl. 99, haja vista que 

fora o derradeiro cálculo aportado ao feito, devendo o Sr. Gestor cumprir 

as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil, obedecendo rigorosamente às determinações contidas no Capítulo 

VII, Seção II, do RITJ/MT.

Após, noticiado nos autos o pagamento da dívida, volvam-me conclusos 

para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156437 Nr: 5055-27.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Execução Fiscal

Processo nº 5055-27.2013 (Cód. 156437)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual e, considerando que o 

prazo vindicado para suspensão do processo transcorreu por inteiro, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175461 Nr: 17405-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17405-13.2014 (Cód. 175461)

VISTOS, ETC.

Expeça-se o(s) necessário(s) Alvará(s) de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se a existência de procuração com os devidos poderes e 

intimando-se, pessoalmente, a parte exequente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

autora para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, volvam-me conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175538 Nr: 17501-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17501-28.2014 (Cód. 175538)

VISTOS, ETC.

Expeça-se o(s) necessário(s) Alvará(s) de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se a existência de procuração com os devidos poderes e 

intimando-se, pessoalmente, a parte exequente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

autora para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, volvam-me conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178010 Nr: 20152-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20152-33.2014 (Cód. 178010)

VISTOS, ETC.

Expeça-se o(s) necessário(s) Alvará(s) de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se a existência de procuração com os devidos poderes e 

intimando-se, pessoalmente, a parte exequente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

autora para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, volvam-me conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180855 Nr: 22808-60.2014.811.0055

 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: DLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 808-60.2014 (Cód. 180855)

VISTOS, ETC.

Trata de novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito 

de antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

No entanto, não foi encartado aos autos nenhum documento novo que 

pudesse alterar a situação fática dos autos, e, portanto, entendo que não 

há nada a ser revisto, pelos fundamentos já expostos na vergastada 

decisão de fls. 36/38.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA.

No mais, expeça-se o necessário para o devido agendamento da perícia 

médica outrora determinada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199136 Nr: 14100-84.2015.811.0055

 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: JUÇARA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14100-84.2015 (Cód. 199136)

VISTOS, ETC.

Intime-se a n. causídica da parte autora para que regularize a 

representação processual das sucessoras, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

 Cumprida a deliberação supra, nos termos do artigo 313, I c.c artigo 689 

ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o curso processual.

Na sequência, determino que o requerido seja citado para se pronunciar 

no prazo de 10 dias úteis, conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após imediatamente conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111455 Nr: 1681-42.2009.811.0055

 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: BENEDITO ANTONIO DA SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar 

sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149112 Nr: 9056-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 9056-89.2012 (Cód. 149112)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação de mérito, na 

qual vindicou pela reabertura da instrução processual. A parte requerente, 
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por sua vez, na impugnação apresentada, postulou pela convalidação das 

provas já produzidas nos autos.Pois bem, de pronto convalido as provas 

produzidas no processo, na medida em que colhidas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, além de restar hialino no acórdão 

acostado ao feito que apenas a sentença fora anulada e não os demais 

atos processuais praticados..De outro norte, o artigo 282, §2º, do Código 

de Processo Civil em vigor é hialino ao dispor que “o ato não será repetido 

nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, logo, sem 

prejuízo não há nulidade e, no caso, como mencionado em linhas 

passadas, foi oportunizado, outrora, ao demandado a produção de 

provas, o qual se quedou inerte, deixando entrever o intento meramente 

procrastinatório da diligência pleiteada.Não nos olvidemos, ainda, que o 

artigo 4º da lei processual é de clareza solar ao dispor que “as partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”, além de ser responsabilidade do juiz “velar pela 

rápida solução do litígio”, nos moldes do artigo 139, II, do CPC, o que 

implica afirmar que a reabertura da instrução processual apenas dilataria, 

ainda mais, a resolução da controvérsia, demonstrando-se, pois, 

totalmente desnecessária.Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal.Após, conclusos para sentença.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 17 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154693 Nr: 3315-34.2013.811.0055

 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: ZILDA VITALINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3315-34.2013 (Cód. 154693)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que foi vindicado na petição inicial o 

benefício de aposentadoria por invalidez.

Contudo, após análise acurada do feito, verifica-se a ausência de 

requerimento administrativo do alusivo benefício, assim como de 

auxílio-doença, e, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento ao Recurso Extraordinário nº. 631240, com repercussão geral 

reconhecida, decidiu que a exigência de prévio requerimento na seara 

administrativa não fere a garantia de livre acesso à Justiça prevista no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem assim que já foi 

discutido pelo Pleno a proposta de transição para as ações que se 

encontravam em trâmite quando do reconhecimento da existência de 

repercussão, ocasião em que se recomendou que os requerentes sejam 

intimados para darem entrada ao pedido junto à autarquia ré.

Em decorrência, SUSPENDO o andamento do feito, para que, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a parte autora efetue o requerimento administrativo 

relativo à pretensão deduzida neste processo.

Outrossim, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias para resposta da 

autarquia, a qual deverá ser encartado ao processo pela parte 

requerente, e, sendo o benefício indeferido, restará caracterizado o 

interesse de agir da parte autora, e tendo em vista que a peça de resposta 

outrora apresentada não discutiu o mérito, desde já, reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação e, consequentemente, para o 

requerente replicar.

Lado outro, acaso concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156293 Nr: 4904-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DUARTINA RODRIGUES DA SILVA 

NEGRÃO, SILVANA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4904-61.2013 (Cód. 156293)

 VISTOS, ETC.

Considerando que não obstante o direito de pensão por morte formulado 

na peça exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos não o são, 

razão pela qual acolho o pedido de habilitação dos filhos da falecida, a 

saber, Silvana Regina da Silva, Cleuza Valverde, Edivania Aparecida da 

Silva Viscovini, Ademir Valverde, Luiz Carlos Valverde, Cleide Valverde 

Garibaldi e Cleonice Valverde tal como pleiteado na petição de fls. 126/132 

e 141/165, eis que restou comprovada tal condição, atendendo aos termos 

do artigo 688, II, do Novo Código de Processo Civil, na medida em que 

poderão perceber os valores não pagos em vida ao de cujus.

 Destarte, proceda-se com as retificações e anotações pertinentes.

Por fim, considerando que já foram apresentadas contrarrazões 

recursais, bem assim não estando presente qualquer das situações 

delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com 

as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de março 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191519 Nr: 7900-61.2015.811.0055

 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: JOSÉ RAIMUNDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7900-61.2015 (Cód. 191519)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou-se em 

concordância ao laudo, entrementes, o requerido somente alegou a perda 

da qualidade de segurado.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232872 Nr: 21787-78.2016.811.0055

 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: ERASMO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., SONIA DE BARROS LIMA MOURA, REINALDO ALBONETT, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21787-78.2016 (Cód. 232872)
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VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no Termo de Audiência de Tentativa 

de Conciliação, fl.79, o n. advogado da parte autora postula pela 

apreciação do pedido de conexão outrora formulado no presente feito.

Em consulta ao sistema Apolo, constato que realmente encontra-se em 

trâmite nesta vara o processo de código 208404, distribuído anteriormente 

a este e, ao que tudo indica, conexo a este.

Acerca do tema, a norma legal inserta no artigo 55 do Novo Código de 

Processo Civil, dispõe que reputam-se conexas duas ou mais ações, 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da análise do feito, tem-se que a outra ação em trâmite nesta Vara, em 

uma análise superficial, possui controvérsia sobre idêntico fato, 

tornando-se, desta feita, imperioso o processamento em conjunto das 

ações, sob pena da possibilidade de ocorrerem decisões contraditórias.

O art. 58 do CPC recomenda a reunião das ações conexas.

Posto isto, em razão da conexão de causas, com fundamento legal nos 

dispositivos acima evidenciados, determino o apensamento deste feito ao 

de código 208404.

Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de resposta 

dos requeridos e, após, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação e, na sequência, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 3442-69.2013.811.0055

 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: DALCI CARDOSO BALIEIRO

 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 3442-69.2013 (Cód. 154829)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que foi vindicado na petição inicial o 

benefício de aposentadoria por invalidez.

Contudo, após análise acurada do feito, verifica-se a ausência de 

requerimento administrativo do alusivo benefício, assim como de 

auxílio-doença, e, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento ao Recurso Extraordinário nº. 631240, com repercussão geral 

reconhecida, decidiu que a exigência de prévio requerimento na seara 

administrativa não fere a garantia de livre acesso à Justiça prevista no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem assim que já foi 

discutido pelo Pleno a proposta de transição para as ações que se 

encontravam em trâmite quando do reconhecimento da existência de 

repercussão, ocasião em que se recomendou que os requerentes sejam 

intimados para darem entrada ao pedido junto à autarquia ré.

Em decorrência, SUSPENDO o andamento do feito, para que, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a parte autora efetue o requerimento administrativo 

relativo à pretensão deduzida neste processo.

Outrossim, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias para resposta da 

autarquia, a qual deverá ser encartado ao processo pela parte 

requerente, e, sendo o benefício indeferido, restará caracterizado o 

interesse de agir da parte autora, e tendo em vista que a peça de resposta 

outrora apresentada não discutiu o mérito, desde já, reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação e, consequentemente, para o 

requerente replicar.

Lado outro, acaso concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162164 Nr: 13312-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Auxílio Doença c.c. 

Aposentadoria por Invalidez proposta por Osmarina Pereira de Almeida em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a 

conceder à autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento 

administrativo (16/7/2013, fl. 23), bem assim confirmo a tutela provisória de 

urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede 

de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá 

ser pago até que seja constatada eventual recuperação da capacidade 

para o t rabalho,  ar t .46 da Le i  n . º  8 .213/91. .  Neste 

sentido:PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS 

DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. 

POSSIBILIDADE.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 

de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 3361-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3361-62.2009 (Cód. 113205)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994. , os quais são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, 

mediante dedução da quantia devia a exequente, devendo ser expedido o 

necessário para tanto, conforme vindicado na petição retro.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236568 Nr: 3374-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar, no prazo legal, o depósito 

do valor de R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) na 

conta corrente nº 32.895-2, Banco do Brasil S.A., agência 7138-2, de 

titularidade da Diretoria do Foro de Tangará da Serra/MT, correspondente 

a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação, devendo apresentar comprovante do depósito a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156037 Nr: 4645-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. SORATI DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139852 Nr: 10365-82.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBERO HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 Ante o exposto, considerando-se que a revisional mencionada na inicial 

não atingiu o titulo executado e que não houve a cobrança na execução 

de qualquer encargo ilegal ou abusivo, de rigor a improcedência dos 

embargos.Outrossim, considerando-se que o embargante decaiu da 

integralidade de seus pedidos, condeno o mesmo ao pagamento de custas 

e despesas processuais, arbitrando honorários em favor do embargado 

no patamar de 10% do valor da causa.Por fim, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e 

arquivem-se os autos, trasladando-se cópia da sentença e certidão de 

trânsito em julgado aos autos da execução de título extrajudicial. P. R. I. 

C.Tangará da Serra, 18 de novembro de 2016Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143652 Nr: 3185-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos,

Por economia processual, translade-se cópia da certidão de fls. 94 autos 

cod. 167938 para o presente feito, visto que demonstra que de fato o 

requerido não mais reside em Marilândia, termo da Comarca de Arenápolis.

Outrossim, considerando-se informação de que o requerido agora reside 

na Comarca de Mineiros, na Avenida 1 , 66, Setor Oeste onte possui 

empresa (Supermercado Master), expeça-se Carta de Citação, com AR, 

sem prejuízo de expedição de Carta para o endereço indicado a fks, 78 

junto a Comarca de Várzea Grande.

Frustradas tais diligências, proceda-se a citação por edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154615 Nr: 3237-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JULIANO CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHALIMAR BENCICE E SILVA - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto 

dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a 

medida liminar concedida nos autos.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Consigno ainda que eventual cumprimento de sentença 

apresentado pelo autor para recebimento de eventual saldo remanescente 

do débito, deverá ser instruído com documentação inerente a venda 

extrajudicial do bem apreendido.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2017Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162288 Nr: 13543-68.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR COELHO MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Prossiga-se o fetio nos termos da decisão de fls. 59, promovendo-se a 

citação por edital do reuqerido e após o decurso do prazo para defesa, 

abrindo-se vista a Defensoria Pública para atuar como curador especial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a): Luciano Anderson Bastos , brasileiro, CPF 

004.402.171-21.

Resumo da Incial:Em 25 de setembro de 2008, foi celebrado cédula de

crédito nº. 650094622 com o Requerente Sr.Luciano Anderson Bastos, 

inscrito

sob CPF/MF 004.402.171-21, obtendo credito na quantia de R$ 24.247,44,

(vinte e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro

centavos),a ser pago em 48 prestações, tendo como data de vencimento 

da

primeira parcela 25/10/2008 e o da última dia 25/9/2012.

O devedor transferiu em alienação fiduciária à requerente

nos termos do Decreto – Lei 911/1969 o bem descrito no contrato, sendo:

Veículo Marca/Modelo – FIAT/PALIO FIRE(CELEBRATION), ano de 

fabricação:

2006/2007, cor prato, Placa: JYM5759, CHASSI:9BD17146G7244260.

Ocorre, assim que o Requerido deixou de pagar as

prestações a partir de 25/10/2008, não tendo pago sequer a primeira 

parcela,

incorrendo de mora nos termos do artigo 2º do já mencionado Decreto – 

lei,

devidamente comprovado pela notificação juntada nos autos.

Assim cabe ao credor o direito de fazer apreender o bem

que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover sua venda

aplicando o respectivo produto no pagamento do principal e acessórios de 

seu

crédito.

Posto isso, foi Requerido ao Douto Magistrado,

determinação da Busca e Apreensão liminar do bem descrito acima, bem 

como

a citação do Sr. Luciano Anderson Bastos, ora requerido, para no prazo 

de

5(cinco) dias pagar a integralidade da dívida, acrescida dos encargos

pactuados, custas processuais e honorários a serem arbitrados por 

Vossa

Excelência sobre o valor total.

Requerendo ainda, a contagem do prazo de 15(quinze)

dias, para o mesmo apresentar contestação sob pena de revelia, bem 

ainda o

julgamento procedente da presente ação proposta.

Cabe salientar, ainda nos pedidos, que decorrido o prazo

de 5(cinco) dias previsto no paragrafo primeiro do artigo 3º de Dec. Lei 

911/69,

com a nova redação que lhe foi dada pela lei 10.931/2004, sem que o 

devedor

efetue o pagamento da totalidade do débito, consolidar-se-á a propriedade 

e a

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio de credor fiduciário, que 

poderá

vendê-lo, independentemente de avaliação ou de qualquer outra 

formalidade.

Nos termos assim expostos, deu-se o valor da causa

sendo 37.942,98(trinta e sete mil novecentos e quarenta e dois reais e

noventa e oito centavos), protestando ainda pela produção de toda

espécie de provas em direito admitida, especialmente depoimento

pessoal do devedor, sob pena de confissão, inquirição de testemunhas,

juntada de documento, pericia e etc., Pedindo por fim o prosseguimento

e deferimento da ação.

Maringá – PR - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - 9º 

andar - Sala: 901 - Bairro: Zona 07 – CEP:

87020-025

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3652-62.2009.811.0055 - 113500

ESPÉCIE: Busca e Apreensão

 AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, CNPJ 01.149.953/0001-89

PARTE RÉ: LUCIANO ANDERSON BASTOS CPF 004.402.171-21

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 37.942,98

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 dias, contados da expiração do prazo deste edital, presentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Em 25 de setembro de 2008, foi celebrado cédula de 

crédito nº. 650094622 com o Requerente Sr.Luciano Anderson Bastos, 

inscrito sob CPF/MF 004.402.171-21, obtendo credito na quantia de R$ 

24.247,44, (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta 

e quatro centavos),a ser pago em 48 prestações, tendo como data de 

vencimento da primeira parcela 25/10/2008 e o da última dia 25/9/2012. O 

devedor transferiu em alienação fiduciária à requerente nos termos do 

Decreto – Lei 911/1969 o bem descrito no contrato, sendo: Veículo 

Marca/Modelo – FIAT/PALIO FIRE(CELEBRATION), ano de fabricação: 

2006/2007, cor prato, Placa: JYM5759, CHASSI:9BD17146G7244260. 

Ocorre, assim que o Requerido deixou de pagar as prestações a partir de 

25/10/2008, não tendo pago sequer a primeira parcela, incorrendo de mora 

nos termos do artigo 2º do já mencionado Decreto – lei, devidamente 

comprovado pela notificação juntada nos autos. Assim cabe ao credor o 

direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em 

seguida promover sua venda aplicando o respectivo produto no 

pagamento do principal e acessórios de seu crédito. Posto isso, foi 

Requerido ao Douto Magistrado, determinação da Busca e Apreensão 

liminar do bem descrito acima, bem como a citação do Sr. Luciano 

Anderson Bastos, ora requerido, para no prazo de 5(cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida, acrescida dos encargos pactuados, custas 

processuais e honorários a serem arbitrados por Vossa Excelência sobre 

o valor total. Requerendo ainda, a contagem do prazo de 15(quinze) dias, 

para o mesmo apresentar contestação sob pena de revelia, bem ainda o 

julgamento procedente da presente ação proposta. Cabe salientar, ainda 

nos pedidos, que decorrido o prazo de 5(cinco) dias previsto no paragrafo 

primeiro do artigo 3º de Dec. Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi 

dada pela lei 10.931/2004, sem que o devedor efetue o pagamento da 

totalidade do débito, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio de credor fiduciário, que poderá vendê-lo, 

independentemente de avaliação ou de qualquer outra formalidade. Nos 

termos assim expostos, deu-se o valor da causa sendo 37.942,98(trinta e 

sete mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), 

protestando ainda pela produção de toda espécie de provas em direito 

admitida, especialmente depoimento pessoal do devedor, sob pena de 

confissão, inquirição de testemunhas, juntada de documento, pericia e 

etc., Pedindo por fim o prosseguimento e deferimento da ação.

 DESPACHO: Vistos, Defiro a dilação, contudo, certificado nova inércia do 

autor no que tange a promoção da citação do requerido, proceda-se a 

intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, no prazo 

legal, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Cumpra-se

 Tangará da Serra - MT, 23 de março de 2017.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora
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 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:

 Vistos,

Atente-se a parte autora que o prosseguimento do feito pende da 

comprovação da publicação do Edital em Jornal Local de ampla circulação, 

nos termos da decisão de fls.180.

Sem prejuízo da comprovação da Publicação em Jornal local de ampla 

circulação, atente-se o Cartório para a necessidade tanto da publicação 

pelo DJE quanto a certificação desta, nos termos do inciso II, do artigo 257 

do CPC.

 Outrossim, consigno o prazo de 30 dias para a comprovação da 

públicação do Edital em jornal local, nos termos da decisão de fls. 180, 

decorrido tal prazo, intime-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito comprovando a publicação do Edital, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, sem prejuízo da certificação 

quanto a publicação do Edital pelo DJE realizada pelo Cartório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184341 Nr: 2227-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PARESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar, no prazo legal, o depósito 

do valor de R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) na 

conta corrente nº 32.895-2, Banco do Brasil S.A., agência 7138-2, de 

titularidade da Diretoria do Foro de Tangará da Serra/MT, correspondente 

a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação, devendo apresentar comprovante do depósito a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196357 Nr: 11964-17.2015.811.0055

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

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROVIDENCIAR O PREPARO E A RETIRADA DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA PARA A COMARCA DE AGUA BOA-MT, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTANDO NOS AUTOS O COMPROVANTE DA DISTRIBUIÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232265 Nr: 21327-91.2016.811.0055

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar, no prazo legal, o depósito 

do valor de R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) na 

conta corrente nº 32.895-2, Banco do Brasil S.A., agência 7138-2, de 

titularidade da Diretoria do Foro de Tangará da Serra/MT, correspondente 

a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação, devendo apresentar comprovante do depósito a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243102 Nr: 11242-12.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON DE ALMEIDA TALLEVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que documentos juntados fornecem 

indícios de que o autor possui condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família, possuindo, 

inclusive, vários veículos, conforme consulta anexa realizada perante o 

sistema Renajud.

Ademais, compulsando aos documentos colacionados aos autos pelo 

autor, constato que o contrato de fls. 17/18 fora redigido em data posterior 

a emissão das cártulas de fls. 20/22, bem como a ausência de assinatura 

do requerido. Assim, necessária a juntada de contrato subscrito pelo 

requerido, bem como que esclarecimentos acerca da ausência da 

respectiva assinatura e quanto a data da celebração do negócio jurídico.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir as faltas apontadas, sob pena de extinção da ação.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Após, voltem os autos conclusos.

Vara Única Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 100419 Nr: 7502-95.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO MEDIANEIRO DE SOUSA, CARLOS 

ALBERTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Vistos.

De pronto esclareço que o feito tramita como prioridade, haja vista que 

trata-se de processo inserido na META do CNJ.

Considerando que a audiência para oitiva da testemunha faltante já foi 

realizada no dia 25/10/2016, conforme extrato em anexo, determino que o 

Sr. Gestor adote as providências necessárias, no sentido de solicitar a 

devolução da missiva, destacando desde já que o feito deverá aguardar 

em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, a devolução da deprecata.

Decorrido o termo, com ou sem a devolução da carta precatória, dê-se 

vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 46860 Nr: 2941-33.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MIKNOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo da Rocha - OAB:16.866

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): José Roberto Miknov, Cpf: 00191323130, Rg: 07478658 

Filiação: Roberto Michinov e Alaide Maria Michinov, data de nascimento: 

27/04/1971, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, , Endereço: Rua 

Limeira, Quadra 02, Lote 03, Bairro: Jardim Itapuã, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:DA SENTENÇA

Resumo da inicial:A vítima José Fernandes de Oliveira teve morte 

instantânea , enquanto a vítima Sueli Rodrigues Coronadi foi socorrida , 

mas morreu na Unidade Mista de Saúde

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o réu José Roberto Miknov, brasileiro, 

casado, motorista, natural de Juscimeira/MT, nascido em 27/04/1971, 

portador do RG 07478658 SSP/MT e CPF 001.913.231-30, filho de Roberto 

Miknov e de Alaide Maria Miknov, residente na Rua Limeira, quadra 02, lote 

03, Jardim Itapuã, cidade e Comarca de Cuiabá/MT, como incurso nas 

sanções do art. 302, § 1º, IV, da Lei 9.503/97, por duas vezes, na forma 

do art. 70, do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a 

dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de 

detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado deve ser 

tida como de grande reprovabilidade, vez que agiu com manifesta 

imprudência, porque desrespeitou as normas de trânsito, ao trafegar com 

seu veículo, em velocidade acima do dobro da permitida para o local, 

totalmente ciente de que sua conduta estava errada, logo, a sua conduta 

merece a devida reprovação. O acusado não possui antecedentes. A 

conduta social do acusado afigura-se como favorável, vez que possui 

labor lícito. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a 

personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade 

do tipo. As circunstâncias não restaram demonstradas. As 

consequências no caso são inerentes ao fato. No que se refere ao 

comportamento das vítimas, entendo que elas contribuíram para a 

ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo 

que elas são parcialmente desfavoráveis para o réu, tendo em mira a sua 

culpabilidade, por isso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) 

meses de detenção.

No presente caso, verifico a existência da circunstância atenuante da 

confissão espontânea, ainda que precária, razão pela qual, reduzo a pena 

em 01 (um) mês.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes, bem como, não incide 

nenhuma causa de diminuição de pena.

Entendo que se faz presente a causa de aumento descrita no inciso IV, do 

art. 302, da Lei de Regência, sendo assim, majoro a pena em um terço, 

ficando ela em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

De igual modo, entendo que ao caso deve ser aplicada ainda a causa de 

aumento descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, 

tendo em vista que, com uma única ação, o réu ceifou a vida de duas 

vítimas, portanto, majoro a pena em um sexto, ficando ela em 03 (três) 

anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, que fica 

sendo a pena final, por ausência de outras causas aptas a sua 

modificação.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, em 

razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena privativa 

de liberdade, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44 do 

Código Penal, razão pela qual substituo a pena imposta por duas 

restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, 

considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se 

olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis 

consequências ao ceifar a vida de duas vítimas, com esteio no art. 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para 

conduzir veículo pelo prazo de 01 (um) ano.

Nesse sentido já julgou o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA 

EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA 

DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. 

PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. A pena de multa e a prestação pecuniária são institutos 

que possuem naturezas jurídicas distintas. Nos termos do art. 43, I, do CP, 

a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a 

seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação 

social, de importância fixada pelo juiz. A pena de multa, por sua vez, de 

acordo com o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo 

penitenciário da quantia fixada na sentença e deve ser calculada pelo 

sistema de dias-multa. 2. A pena de suspensão ou proibição de se obter 

habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar 

proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que 

prevêem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, 

atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de 

eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. 3. Recurso 

conhecido e improvido.” (REsp 1075211/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 02/08/2010)

 Isento o acusado do pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

Atento ao contido no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, 

considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade, e não 

se encontrarem presentes os requisitos legais para a decretação da 

prisão preventiva, concedo ao réu a possibilidade de recorrer desta 

decisão em liberdade.

Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do 

presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a 

presente Ação Penal.

Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, lançando-se o nome do condenado no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação.

Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito horas) as autarquias 

informando-as da pena imposta, e na ocasião da audiência admonitória o 

réu deverá entregar a sua CNH ao Juízo.

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

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 55297 Nr: 4846-05.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MELO, ALCEU DOS 

SANTOS, LEVIR DELCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972-B, EVANDRO CORRAL MORALES - OAB:7641-B

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Itamar e do 

representante da rede Cemat para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Dou por encerrada a instrução processual. No mesmo passo, 

dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 3140-50.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON FORTUNATO RAFAEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para 

PRONUNCIAR o réu Eberson Fortunato Rafael, vulgo “Bingo”, brasileiro, 

solteiro, natural de Umuarama/PR, nascido em 15/09/1987, portador do RG 

2568992-4 SSP/MT e CPF 052.833.691-61, filho de Aparecido Donizete 

Rafael e de Maria Fortunato Amaro, residente na Rua Sete 6, Jardim San 

Diego, cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, como supostamente 

incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2º, I (motivo torpe) e IV 

(recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca, bem como, ABSOLVO-O das imputações contidas na 

denúncia de fls. 05/07, relativamente à acusação da prática do delito 

previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.Por fim, atento ao que determina o 

art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, não verifico a presença dos 

requisitos da prisão preventiva. Além disso, considerando que o réu 

respondeu ao processo em liberdade, LHE CONCEDO o direito de recorrer 

desta sentença em liberdade.Façam as intimações da presente decisão, 

observando o novel artigo 420, do Código de Processo Penal.Havendo 

preclusão da decisão de pronúncia, manifestem-se as partes nos termos 

do art. 422, do Código de Processo Penal, retornando-me em seguida os 

autos conclusos para apontamento de solenidade de 

julgamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências. 

Cumpra-se expedindo e realizando o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 113279 Nr: 3499-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDEMAR DA SILVA, MARCIO DE 

SOUSA MOREIRA, MAURILDES SILVA CARVALHO, DOUGLAS DE SOUZA 

PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 

9585, Laurí Antônio Stuani - OAB:6117-B

 Vistos.

De pronto esclareço que o feito tramita como prioridade, haja vista que 

trata-se de processo inserido na META do CNJ.

Considerando que a audiência para oitiva da testemunha teria ocorrido no 

dia 10/11/2016, conforme extrato em anexo, determino que o Sr. Gestor 

adote as providências necessárias, no sentido de solicitar informações 

acerca do cumprimento da missiva, devendo acompanhar o retorno da 

mesma.

Com a devolução da carta precatória, dê-se vista dos autos às partes 

para apresentação das alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 155557 Nr: 4181-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMÍCIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/SP: 113.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para 

PRONUNCIAR o réu Domício Rodrigues de Almeida, brasileiro, solteiro, 

natural de Ipira/BA, nascido em 06/05/1969, portador do RG 2589728-4 

SSP/MT e CPF 441.142.065-15, filho de Clemente Ferreira de Almeida e de 

Palmira Rodrigues de Almeida, residente na Rua Andorinha, nº 4439-S, 

Residencial Alto da Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, como supostamente incurso na prática dos crimes narrados no 

artigo 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, 

II (vítima Damião) e art. 129, “caput” (vítima Sidney), todos do Código Penal, 

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca.Por fim, atento ao que determina o art. 413, § 3º, do Código 

de Processo Penal, não verifico a presença dos requisitos da prisão 

preventiva. Além disso, considerando que o réu respondeu ao processo 

em liberdade, LHE CONCEDO o direito de recorrer desta sentença em 

liberdade.Façam as intimações da presente decisão, observando o novel 

artigo 420, do Código de Processo Penal.Havendo preclusão da decisão 

de pronúncia, manifestem-se as partes nos termos do art. 422 do código 

de Processo Penal, retornando-me em seguida os autos conclusos para 

apontamento de solenidade de julgamento.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Às providências. Cumpra-se expedindo e realizando o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 3921 Nr: 772-20.1997.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY APARECIDO BENÍCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 382 do CPP, CONHEÇO e JULGO 

PROCEDENTE os presentes Embargos Declaratórios, para modificar a 

sentença de fls. 563/565, passando a ter a seguinte disposição: “... 

Considerando que as circunstâncias são parcialmente desfavoráveis ao 

réu, considerando no caso a culpabilidade, as circunstâncias e as 

consequências, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.No 

caso existem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão 

pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses. Não existem agravantes.No 

caso não incide nenhuma causa de aumento e nem de diminuição, razão 

pela qual fica a pena final do réu em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

detenção.”, permanecendo inalterado o restante da sentença.EM 

ARREMATE, considerando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 

aplicada ao réu e, considerando ainda que, da data do recebimento da 

denúncia – 31/03/1998, até a data da pronúncia – 20/08/2015, , desde já 

DECLARO extinta a punibilidade do réu Sidney Aparecido Benício da 

Costa, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109, “caput” e 

inciso V, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal.Por fim, deixo de receber o 

recurso de apelação aviado pela defesa do réu, tendo em mira a extinção 

da punibilidade do réu, bem como, em razão do citado recurso estar 

apócrifo.Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição 

e no relatório. Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais 

mandados prisionais em aberto. Em havendo objetos apreendidos, 

procedam-se à destinação conforme preceituam as normas da CNGC.P. R. 

I. Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

PORTARIA N.º 31/2017/DF - DE 22 de março de 2017.

EXMO. DR. CÁSSIO LUIS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Ata de Reunião da Comissão de Regularização Fundiária 

da comarca de Lucas do Rio Verde, realizada em 10/03/2017, que 

determinou elaboração de nova Portaria de Constituição,

Considerando que o artigo 2º da Portaria n. 36/2014 estabelece que os 

representantes da Comissão tem mandato de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução,

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar as pessoas para fazerem parte da Comissão de 

Regularização Fundiária em Lucas do Rio Verde/MT:

I-Um representante do Poder Judiciário: MM Juiz de Direito Diretor do 

Fórum, Dr. Cássio Luís Furim;

II - Um representante do Poder Executivo Municipal - Secretaria de 

Municipal de Produção e Desenvolvimento: Giovanni Rodrigues da Silva;

III – Um representante do Departamento de Engenharia do Município: 

Thomaz Leporaci do Couto;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 146 de 456



IV - Um representante do Departamento Jurídico do Município: Aldo José 

Dallabrida Almeida;

V – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e/ou Meio 

Ambiente: Silvia Fabiane Krause;

VI – Um representante do Poder Legislativo: Vereador Dirceu Camilo 

Cosma;

VII – Um representante do Ministério Público: Dr. Francisco Gomes de 

Souza Júnior;

VIII – Um representante da Defensoria Pública: Dr. Diogo Horita;

IX – Um representante da OAB: Dr. Hugo Aquino;

X – Um representante da Associação Comercial e Industrial: Edênio 

Bassani;

XI – Um representante do Cartório de Registro de Imóveis: Oficiala Dra. 

Maria Carolina Magalhães;

XII – Um representante do Tabelionato de Notas: Escrevente Escrevente 

Joceane Cristina Olders da Rosa Vidal;

XIII – Um representante do Sindicato dos Produtores Rural: Carlos Alberto 

Simon e Volmir Antonio D. A. Xavier;

XIV - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Claudio 

Boff

 XV – Um representante de Associações de Distritos, Associação de 

Moradores de Assentamentos Rurais, ou de Associação de Moradores de 

Bairros, se houver: Altamir Cezar Marta;

XVI – Um representante da Cooperativa Agrícola Lucas do Rio Verde – 

COOALVE: Antonio Carlos Costa Lima;

XVII – Um representante do INCRA-MT: Dario Ipojucan Venceslau;

XVIII – Um representante do CREA: Elízio Setembrino Bratio.

Afixe-se cópia reprográfica da Portaria no átrio do Fórum e encaminhe-se 

à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Lucas do Rio Verde, 23 de março de 2017.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Fórum

 Vistos etc.

Trata-se de recurso interposto pela candidata Ana Carolina Piccini contra 

o Edital n.º 10/2017-DF, que tornou público o Gabarito Definitivo e a 

Classificação/Resultado Final do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Nível Superior em Direito realizado pela Diretoria do Foro da comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta a candidata que não é correto afirmar que a resposta para a 

questão 40 seja a assertiva "B" e sim a "C", pugnando pela anulação da 

questão, ou, alternativamente, a correção do gabarito para a assertiva "C".

É o relatório. Decido.

Não assiste razão a candidata. É que, analisando o item 8 e seguintes do 

Edital n. 03/2017 de abertura do processo seletivo para Estágio Curricular 

Nível Superior em Direito, o mesmo estabelece que, serão admitidos 

recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 

edital, quanto: a) ao indeferimento do requerimento de inscrição; b) ao 

gabarito provisório; c) ao resultado final do Processo Seletivo, bem como 

classificação dos candidatos aprovados.

No caso em tela, o momento oportuno para questionar resultado de 

questões se deu após a divulgação do resultado do gabarito provisório, ou 

seja, o prazo para recorrer para alterar questões do gabarito decorreu em 

20/03/2017, uma vez que o Edital n. 09/2017, que tornou público o gabarito 

provisório, foi publicado em 15/03/2017.

A partir do momento em que é divulgado o resultado "definitivo" de 

determinada fase, como o próprio nome já diz, tal resultado tem caráter 

permanente, não devendo mais ser alterado.

 Nesse contexto, verifica-se que a alteração do gabarito após a 

divulgação do resultado definitivo gera instabilidade aos concursos e 

insegurança aos participantes, pois a alteração interfere diretamente na 

esfera jurídica dos candidatos, que, devido à ofensa aos princípios da 

segurança jurídica e do direito adquirido, deparam-se com alterações na 

classificação que já estava consolidada.

Diante do exposto, indefiro o recurso da candidata Ana Carolina Piccini.

Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2017.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136992 Nr: 1690-53.2017.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVD, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 136992

Vistos etc.

I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121034 Nr: 1093-21.2016.811.0045

 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: DGH, CARLA GRAZIELA HIOR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:41134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT

 CÓDIGO 121034.

Vistos etc.

I. Cumpra-se o determinado no item 4 e seguintes da decisão de f. 95/97, 

restando designada a data de 19/06/2017, às 10h:00min, para a realização 

de audiência de conciliação/mediação junto ao CEJUSC.
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 II. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 1709-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JESUS P. TORRANO 

- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CÓDIGO 82348.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a análise do(s) 

recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 4183-42.2013.811.0045

 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: PAULO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 CÓDIGO 90287.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36746 Nr: 1782-75.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO BENÍCIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 CÓDIGO 36746.

Vistos etc.

I. Considerando o acórdão proferido no agravo de instrumento de nº 

76.158/2016 (fls. 346/350), passo a analisar os embargos de declaração 

apresentados pelo Banco Volkswagen S/A (fls. 275/277).

II. A irresignação do embargante resume-se à forma de distribuição dos 

honorários periciais.

III. Dessa forma, tendo em vista a anulação da decisão pelo E. TJMT, e 

considerando o teor do artigo 95 do Código de Processo Civil , conheço e 

dou provimento aos embargos de declaração e, como consequência, 

determino que as despesas dos honorários periciais deverão ser rateados 

em partes iguais por ambas as partes.

IV. Cumpra-se imediatamente a decisão de fl. 271, intimando o perito para 

apresentação de proposta de honorários, e, em seguida, intimem-se as 

partes para se manifestarem, depositando a importância nos autos.

 Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87595 Nr: 1428-45.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME, 

TATIANE ANA MOTTA, SUELI APARECIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a intimação de fls. 107/108 não observou o 

requerimento de intimação em nome do Dr. Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB/MT 8.194-A (fl. 105), renovo a intimação para que a parte 

exequente efetue o recolhimento das custas referente às cartas 

precatórias requeridas, bem como juntada dos comprovantes originais da 

distribuição das missivas nas comarcas deprecadas. Deixo registrado que 

as missivas estão expedidas e encontram-se na contracapa dos autos 

aguardando a providência da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 128930 Nr: 5078-95.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIELLY POLITA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 CERTIFICO que a parte embargada, devidamente intimada por meio de sua 

advogada (fls. 78/79), deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

impugnação. Nesse passo, promovo a intimaçao da parte embargante para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97243 Nr: 3736-20.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA, GDFDSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o prazo assinalado à fl. 85 transcorreu "in albis". Nesse 

passo, promovo a intimação da parte exequente para manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86239 Nr: 42-77.2013.811.0045

 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: ELIZABETH MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEDRO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a parte requerida, devidamente citada no balcão desta 
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Secretaria de Vara (fl. 55), deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

resposta. Nesse passo, promovo a intimação da parte autora, via DJE, a 

fim de que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 5553-90.2012.811.0045

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

 PARTE AUTORA: HFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDM, PFCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CERTIFICO que a parte requerida, devidamente citada por edital, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo para resposta. Nesse passo, promovo a 

intimação do Dr. Sérgio Alberto Botezini, representante do Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle, acerca de sua nomeação como 

curador especial, para que se manifeste nos autos, nos termos de 

decisão de fl. 54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95325 Nr: 2153-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, a parte autora foi devidamente intimada da decisão 

de fls.173. Assim sendo, impulsiono o feito e encaminho ao Arquivo 

Provisório conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121936 Nr: 1574-81.2016.811.0045

 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: VALDECY CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO nº 1574-81.2016.811.0045 - Código nº 121936

TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Requerente: Valdecy Carmo Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

 Trata-se de ação que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez 

(há pedido alternativo), de segurado obrigatório, narrando em suma, que a 

parte autora está acometida de enfermidade total e permanente que a 

impede de trabalhar.

 A contestação sustenta que a parte autora não cumpriu os requisitos 

legais para implantação do benefício, apresentando quesitos (fls. 67/70).

Houve réplica, ocasião em que a parte autora reafirmou as teses lançadas 

na inicial e refutou os argumentos apresentadas na defesa.

 Realizada perícia às fls. 61/65.

 Houve réplica, ocasião em que a autora refutou as teses da defesa, e 

reafirmou as proposições apresentadas na inicial.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade:

 “ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ CUMPRIDA, 

QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, SERÁ DEVIDA AO 

SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA 

O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA, E 

SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA CONDIÇÃO.

§ 1º A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ 

DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME 

MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O 

SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO 

DE SUA CONFIANÇA.

 § 2º A DOENÇA OU LESÃO DE QUE O SEGURADO JÁ ERA PORTADOR 

AO FILIAR-SE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO LHE 

CONFERIRÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SALVO 

QUANDO A INCAPACIDADE SOBREVIER POR MOTIVO DE PROGRESSÃO 

OU AGRAVAMENTO DESSA DOENÇA OU LESÃO.”

 “ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR 

DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, 

RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.”

“ART. 59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE, 

HAVENDO CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE CARÊNCIA 

EXIGIDO NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU TRABALHO OU 

PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS 

CONSECUTIVOS.”

 Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador:

A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE;

 B) IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO;

 C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA 

SUBSISTÊNCIA;

D) CARÊNCIA.

 Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita de forma total e permanente.

 Descreve a perícia que a parte autora tem patologia de caráter instável, 

crônica e evolutiva, confirmadas por exames complementares e atestadas 

clínica e laboratorial, resultando em incapacidade laboral definitiva e 

irreversível.

 No caso, o perito médico afirmou que a parte autora não possui 

condições físicas para atividade, afirmando, no entanto, que sua 

incapacidade seria temporária.

Todavia, da análise dos documentos médicos, exames, idade e do próprio 

laudo pericial, extrai-se que a autora não possui os meios necessários 

para se recolocar no mercado de trabalho, visto que além de sentir fortes 

dores em seus ombros (síndrome do manguito rotator – a qual já vem 

tratando há mais de 03 anos), percebe-se, da perícia, que a requerente 

também padece de diabetes mellitus (insulino dependente), já tendo 

passado por amputação de sua perna esquerda.

A autora possui 63 anos de idade, o que, somado a sua pouca instrução 

(carteira de trabalho assinada em atividade que não demanda formação 

técnica-profissional), a enfermidade nos ombros e seu quadro avançado 

de diabetes (que ocasionou na amputação de sua perna), conclui-se por 

sua incapacidade total e permanente.

 Quanto ao período de carência, a questão está superada, vez que pelas 

informações trazidas aos autos (fls. 28, 32 e 40), a parte autora, no 

momento do requerimento administrativo (21/08/2015), possuía mais de 12 

contribuições (configurando sua qualidade de segurada), e encontrava-se 

dentro do período de graça, visto que este se estendeu até setembro/2015 

(última contribuição em agosto/2014), nos termos dos artigos 30 e 15, II, 

§4º, da Lei 8.212/91:

Lei 8.212/91

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras 

importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

(...)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a 

recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês 

seguinte ao da competência;

Lei 8.213/91

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:

(...)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do 

término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para 

recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao 

do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito.

 A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome do Segurado: Valdecy Carmo Silva

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

3. CPF: 458.872.501-78

4. Número do benefício: 612.503.81-50

5. Data do início do benefício: 06/08/2015 (data do requerimento 

administrativo – fl. 40).

 6. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício

7. Data início do pagamento: 30 dias a contar da intimação.

 Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar.

A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.

Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos 

para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas 

cadernetas de poupança.

 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.

 Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários 

mínimos.

 Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

 Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108932 Nr: 3338-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBEVAN ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 108932.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43208 Nr: 3514-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IEDA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1243345

 CÓDIGO Nº 43208.

Vistos etc.

I. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 

1.143.677/RS, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, consagrou 

o entendimento de que não incidem juros de mora no período 

compreendido entre a data da homologação da conta de liquidação e a 

data de expedição ou, ainda, do efetivo pagamento do precatório/RPV, 

dado que não há falar em mora da Fazenda Pública, desde que respeitado, 

em qualquer caso, o prazo constitucional para o cumprimento da 

obrigação.

II. Assim, rejeito os cálculos apresentados à f. 156.

III. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar valores idênticos aos do INSS, observando o disposto na 

decisão dos embargos em apenso.

IV. Eventuais correções e juros deverão ser realizados pelo TRF1 no 

momento do pagamento do RPV.

V. Apresentados os cálculos, venham os autos conclusos.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98005 Nr: 4362-39.2014.811.0045

 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: ELIZABETE DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 98005.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 6433-14.2014.811.0045

 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: GERCINA FRANCISCA DE SANTANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 
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OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 100668.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106917 Nr: 2266-17.2015.811.0045

 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: LOJAS AVENIDA S.A, LOJAS AVENIDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO OLAVO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 106917.

Vistos etc.

Não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos nos termos da 

sentença e acórdão, realizando as baixas necessárias.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108534 Nr: 3123-63.2015.811.0045

 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: FRG, MARCIELY GARCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 108534.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107345 Nr: 2488-82.2015.811.0045

 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: SIMONE APARECIDA DE GOWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 107345.

Vistos etc.

I. Verifico que a sentença proferida à fl. 61 se baseou em premissa 

equivocada, qual seja, a de que o presente processo teria sido digitalizado 

e aceito pelo juízo da Comarca de Balneário Camboriú – SC.

 II. No entanto, percebe-se da decisão de fls. 68/71, que o juízo 

supracitado se declarou incompetente por ser especializado em direito 

bancário (competência material inderrogável) e também pelo fato de a 

presente demanda não interferir no julgamento da existente naquela 

Comarca.

III. Dessa forma, como forma de evitar maiores delongas processuais 

(ação ajuizada em 2015) e também partindo da premissa de que se trata 

de possível relação de consumo (ainda que por equiparação), com fulcro 

no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, acolho o 

requerimento de fls. 63/64, e como consequência revogo a sentença 

proferida, tornando-a sem efeito.

IV. DA CITAÇÃO

 V. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 17/07/2017, 

às 09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC.

VI. Tratando-se de documento útil à instrução do feito, e restando 

demonstrada a negativa da requerida quanto ao fornecimento pela via 

administrativa, DEFIRO o pedido apresentado na forma de tutela de 

urgência, para o fim de determinar à requerida, no prazo para a defesa, a 

juntada de cópia do processo administrativo relativo ao seguro postulado 

pela parte autora.

 VII. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a determinação 

acima, e cite-a quanto aos termos da petição inicial.

 O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará:

a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição;

b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I);

 c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência;

VIII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC art. 341 c.c 344).

 IX. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC).

X. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC).

XI. 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).

XII. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 8º do CPC).

XIII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC).

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 

VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 

VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 

VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 152 de 456



FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 

VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 

VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-1420 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - 71649-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001000-07.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder 

familiar, e considerando que o acordo entabulado entre as partes quando 

da dissolução da união estável prevê a visitação ao filho “de forma livre”, 

não visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas durante 

três noites por semana e finais de semana alternados. Convém ressaltar 

que, a despeito da requerida ter postulado e obtido em seu favor Medidas 

de Proteção fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), a decisão 

proferida pelo juízo criminal (Id 5574090) excepcionou expressamente 

quanto à inaplicabilidade das medidas em relação a eventuais filhos do 

casal. Sendo assim, e visando regulamentar a situação até ulterior decisão 

final do presente feito, DETERMINO que as visitas do genitor ao filho 

ocorram nas segundas, quartas e sextas, depois das 18:00h, devendo 

ser devolvido à mãe até às 10:00h do dia seguinte, bem como durante 

finais de semanas alternados, das 10:00h de sábado às 19:00h do 

domingo. III. Designo audiência de conciliação para o dia 12/04/2017, às 

17:00 horas. IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, 

intimando-a também quanto aos termos da presente decisão, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). 
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VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2017. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31296 Nr: 1334-39.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos.

1. Não efetuado o pagamento, proceda-se a busca e apreensão da coisa, 

consoante artigo 806, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário.

2. De outro lado, intime-se a parte exequente para apresentar planilha de 

crédito atualizado dos honorários fixados para a execução, atentando-se 

para a sentença dos autos em apenso (código 34121). Após, concluso 

para apreciação do pedido de f. 58.

3. Expeça-se o necessário para a inclusão dos executados nos cadastros 

de inadimplentes, devendo o exequente tomar as medidas necessárias 

para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de 

pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma. (CPC, art. 782, §

§ 3º e 4º), requerendo o que de direito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86107 Nr: 5791-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO-ME 

(MARIA PITANGA), RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de exceção de pré-executividade (f. 116) na qual o(a)(s) 

executado(a)(s) alega(m) nulidade de citação por edital, pugnando pela 

realização de buscas de endereço junto ao portal dos magistrados e 

demais órgãos públicos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. A exceção de pré-executividade não merece acolhida.

No caso dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital, 

sob o argumento de ausência de diligências para localizar o paradeiro do 

executado, uma vez que, da análise dos autos, constata-se que foram 

realizadas inúmeras diligências em busca de diferentes endereços, desde 

a propositura da ação, restando todas frustradas, consoante se extrai 

dos documentos de f. 33, 40, 55/56, 61, 70 e 75.

3. ANTE O EXPOSTO, indefiro de plano a exceção de pré-executividade 

apresentada às f. 116.

4. Preclusa a presente decisão, manifeste-se a parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123478 Nr: 2311-84.2016.811.0045

 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: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE AGUA BOA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Regularização do Direito de Visitas com Pedido 

Liminar ajuizada por Jorge dos Santos Maciel em face de Márcia Severina 

da Silva dos Santos.

Às fls. 50 a parte autora informou não possuir mais interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção da mesma.

Outrossim, o Ministério Público às fls. 55v, manifestou-se favorável ao 

pedido da parte autora.

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas.

4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109834 Nr: 3845-97.2015.811.0045

 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: MARIA DONZILA GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora, para que fique ciente da 

perícia médica marcada para o dia 23/04/2017 às 13:00h com o Dr. Mario 

Kaway Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118550 Nr: 8709-81.2015.811.0045

 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: JOSÉ PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que fique ciente da 

perícia marcada para o dia 23/04/2017 às 13:00h com o Dr. Mario Kaway 

Filho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22447 Nr: 343-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT 

- 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708/MT

 Intimação do advogado da parte requerisa, acerca dos itens 3.1, 3.2 e 4 

da r. decisão de fls. 191: "3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 
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converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002041-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - 0017528-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA GOMES ALVES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais), no prazo de 05 dias, mediante depósito 

bancário. DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil S/A, Agência 3196-8, 

Conta nº 333.600-X, Titular da Conta Diretoria do Fórum de Lucas do Rio 

Verde, CNPJ 02.541.328/0001-40.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000972-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAIGA REGINA STEINBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - 20958-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000972-39.2017.8.11.0045. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer promovida por Haiga Regina Steinbach Hobus contra o Município 

de Sinop/MT e o Estado de Mato Grosso, todos já devidamente 

qualificados. Vieram os autos conclusos para deliberações. É sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a parte autora manifestou, de maneira 

expressa, a intenção de não mais imprimir andamento aos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de necessidade 

de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não ultimada a citação 

da ré [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de 

seu mérito. Isento do pagamento de custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000927-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTHEA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - 20674-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000927-35.2017.8.11.0045. Na ação de indenização por 

danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes, a exibição do extrato completo de registros nos órgãos de 

proteção ao crédito em nome da parte autora constitui documento 

imprescindível para o ajuizamento da ação, devido a necessidade de 

verificar-se a aplicação do enunciado da Súmula n.º 385 do STJ [art. 320 

do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, com espeque no teor do art. 

321 do Código de Processo Civil/2015, proceda-se a intimação da 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da 

petição inicial para o fim de promover a juntada/exibição do extrato 

completo de registros nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de março 

de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000963-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA EICHELT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - 0008699-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000963-77.2017.8.11.0045. Trata-se de ajuizada por Érica 

Eichelt contra o Instituto AÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nacional do Seguro 

Social em que objetiva a concessão do benefício previdenciário da pensão 

por morte em razão do falecimento de Roberto da Silva. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Cancele-se o 

andamento anterior, visto que lançado de maneira equivocada no sistema. 

Isento do pagamento de custas judiciais, dado a concessão da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - 0013970-S/MT 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - 0013839-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - 0006214-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. Cuida-se de ação de execução 

ajuizada por Bravo Comércio e Representações Ltda contra Ebano 

Lampugnani e Dimer Lampugnani, em que visa a satisfação da divida. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento n.º 3331688). Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 
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ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo 

Civil, Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012]. Custas judiciais integralizadas 

quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003830-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - 50945-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENAS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003026-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ANDREIS (EXECUTADO)

ELIETE GOMES JACINTO ANDREIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003605-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - 05792-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001396-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004631-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO KAVALEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARA CAPONI DA ROCHA OAB - 43544-/PR (ADVOGADO)

MAICON JEAN MENDONCA SCHREINER OAB - 50822-/PR (ADVOGADO)

SILVANO GHISI OAB - 40970-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002954-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004856-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS LORENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias, bem 

como para efetuar o depósito da diligência complementar do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000671-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANNE AUXILIADORA BARROS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001182-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - 0014561-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. -. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001273-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - 13881-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. F. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - 0017437-A/MT (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MENDES OAB - 11341-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001273-20.2016.8.11.0045 Cuida-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO, PARTILHA DE BENS, OFERECIMENTO DE ALIMENTOS, 

GUARDA E DIREITO DE VISITAS, promovida por Cristiano Miguel de Freitas 

Valério em desfavor de Lucimar Rodrigues de Freitas Valério, já 

qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Com o advento da Emenda Constitucional 

n.º 66/2010 ganhou nova redação o § 6.º do art. 226 da CRFB/88 restando 

extinta, de forma absoluta, a exigência de satisfação de requisitos 

temporais para a decretação da extinção do vínculo matrimonial. Desde 14 

de julho de 2010 a proposta efetivada pelo Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM) ganhou vigência como norma constitucional, suprimindo o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do teor do termo 

de acordo anexado nos autos, denota-se que o casal pretende, de modo 

consensual, por fim ao vínculo matrimonial, comprovando de forma 

satisfatória o requisito estampado no art. 226, § 6º da Constituição 

Federal. D’outra banda, no que tange à questão alusiva à guarda da filha 

menor, o direito de visitas e à pensão alimentícia, ao examinar o 

emaranhado de informações engendradas nos autos, observa-se que não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Já quanto à partilha do patrimônio e das dívidas, tendo a requerida 

Lucimar desistido do acordo (ID 3715692), impõe-se relegar sua análise 

para momento posterior à dissolução do vínculo conjugal. Neste norte, 

aliás, o art. 1.581 do Código Civil dispõe expressamente que “o divórcio 

pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, ressalvada a desistência da 

requerida quanto aos itens “3” e “4”, concernentes à partilha do patrimônio 

e dívidas do casal, e, como consequência, Julgo Extinto o processo, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Como corolário, DETERMINO que os cônjuges 

voltem a utilizar os nomes de solteiros, a saber: Cristiano Miguel Valério e 

Lucimar Rodrigues de Freitas [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c 

o art. 25, parágrafo único da Lei n.º 6.515/1977]; DETERMINO o 

prosseguimento do processo com relação à partilha do patrimônio e das 

dívidas das partes. CERTIFIQUE-SE acerca da apresentação de 

contestação, conforme requerido pelo Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96041 Nr: 2768-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2768-87.2014.811.0045 – CÓD. 96041.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de março de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89672 Nr: 3562-45.2013.811.0045

 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: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do 

mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad causam’ 

da sociedade Mattiuzo & Mello Oliveira Advogados Associados, o que 

faço com suporte no conteúdo normativo do art. 18 e art. 485, inciso VI, 

ambos do Código de Processo Civil/2015.Custas judiciais integralizadas 

quando do ajuizamento da ação. Considerando-se que, inexistiu formação 

válida da relação processual, devido à ausência de citação, penso que 

não há falar em condenação em honorários de sucumbência.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 

2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85452 Nr: 5039-40.2012.811.0045

 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: ARDS, MRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, para o fim de: a) DECLARAR e reconhecer a existência da 

união estável entrelaçada por Ananias Ramos da Silva e Maria Regina 

Rodrigues da Silva, com espeque no teor do art. 226, § 3º da CRFB/88, do 

art. 1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º da Lei n° 9.278/1996; b) 

DECRETAR a dissolução da união estável estabelecida pelo casal Ananias 

Ramos da Silva e Maria Regina Rodrigues da Silva; c) HOMOLOGAR o 

acordo firmado nas fls. 35/36 dos autos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2017.Cristiano dos Santos 

Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30079 Nr: 160-92.2009.811.0045

 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): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial por Banco Finasa S/A contra Juarez Gonçalves Gomes, para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 157 de 456



fim de: a) CONDENAR o requerido a, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, realizar a entrega do bem depositado ou o equivalente em dinheiro; 

b) DECRETAR a resolução do contrato bancário celebrado; c) INDEFERIR o 

pedido de decretação da prisão civil do devedor, dado o obstáculo da 

Súmula Vinculante n.º 25 do STF; d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, CONDENO o requerido no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

15 de março de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118897 Nr: 8881-23.2015.811.0045

 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: MARIA JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAYNE NASCIMENTO CAMARGO, IVAN 

CLEBER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias sobre a 

petição e documento de fls. 98 e 98-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116128 Nr: 7326-68.2015.811.0045

 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: OZIAS DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para indicar os dados bancários no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 4829-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108408 Nr: 3058-68.2015.811.0045

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Aguarde-se a realização da avaliação médica. Com a juntada de 

documentos abra-se vista a defensoria e ao ministério publico para que, 

no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 5397-97.2015.811.0045

 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: NATALINO ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecerem na perícia médica que será 

realizada no dia 23/04/2017 às 13:00 horas, no Centro Médico Hasegawa, 

localizado na Av. Mato Grosso, n.º 1818-S, Jardim das Palmeiras, Lucas 

do Rio Verde-MT, com o Dr. Dr. Mário Kaway Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 126145 Nr: 3515-66.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGSCDS, IARA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.3515-66.2016.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 
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- OAB:6.781/MT

 Processo n.540-18.2009.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17108 Nr: 2340-23.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.2340-23.2005.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90005 Nr: 3889-87.2013.811.0045

 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: LIDIO LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 ACOLHO os embargos declaratórios interpostos pelo autor para 

reconsiderar o veredicto anteriormente lançado (fl. 325) e, em 

consequência, determinar o prosseguimento do feito, 2) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da 

ação revisional, por Lidio Liesbinski contra o Banco do Brasil S/A, para o 

fim de:a) DECLARAR a inaplicabilidade do reajuste monetário de 84,32% 

ao contrato firmado entre as partes (cédula rural pignoratícia e hipotecária 

nº 88/25390-2 - fls. 43-45), reconhecendo-se a aplicabilidade do índice no 

percentual de 41,28%, de acordo com o BTN do mês de março de 1990;B) 

CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de 

indenização, por repetição do indébito, de forma simples, corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado 

o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a 

realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado 

em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do 

Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente 

difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas 

processuais e o banco requerido com os demais 50% remanescentes. 

Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 20% sobre o valor 

da causa, e, também, o banco requerido no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou,..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000103-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANIR GOMES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - 71613-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - 0012099-B/MT (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000103-13.2016.811.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 
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ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que não foram analisados todos os fundamentos do pedido. Todavia, 

descabe a análise de todos os argumentos articulados pelas partes, 

bastando que a lide seja resolvida de maneira lógica e fundamentada (EDcl 

no AgRg no REsp 1295740/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª 

Turma, DJe 30/09/2015), como no caso. Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que a embargante objetiva 

provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, 

considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. 

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, Mantenho na íntegra o veredicto anteriormente lançado. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 

1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000684-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - 48359-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000684-91.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 3 de maio de 2017, às 10horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 99128 Nr: 5296-94.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DOS SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER DOS SANTOS DE SOUZA, Cpf: 

02198062178, Rg: 2595085-1, Filiação: Adelaide dos Santos de Souza e 

João Henrique de Souza, data de nascimento: 21/05/1986, brasileiro(a), 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU para o Júri que se realizará no 

dia 25/04/2017, às 08h00, no Plenário do Júri desta comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT .

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia - fls. 05/08Recebimento da 

denúncia em 30/09/2014 – fls. 111/113.Citação – fl. 129.Resposta à 

acusação por meio da Defensoria Pública – fl. 131.Instrução Probatória – 

fls. 179/182.Memoriais Finais Acusação –fls. 188/200.Memoriais Finais 

Defesa – fls. 208/220.Pronúncia – fls. 221/224, dando o réu como incurso 

nos crimes de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso 

que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal).Intimação pessoal do acusado da 

sentença de pronúncia – fl. 227.Interposição de recurso em sentido estrito 

pela Defesa do acusado (fl. 252), razões recursais (fls. 

253/268).Contrarrazões recursais  pela Acusação – f ls . 

270/278.Reapreciação da matéria por este Juízo, em sede de juízo de 

retratação, mantendo a sentença de pronúncia – fl. 280.Acórdão negando 

provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a 

sentença de pronúncia – fl. 310.Trânsito em Julgado do acórdão – fl. 314.É 

o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.INDEFIRO o pedido, veiculado 

por parte do Ministério Público, item “a” de fls. 332/333, que objetiva a 

requisição de informações, dirigidas a órgãos/repartições públicas, com o 

propósito de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do 

réu, vez que tal instituição possui recursos capazes de possibilitar a 

requisição de tais documentos, não havendo necessidade de utilização de 

recursos deste órgão para realização de tal diligência. INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, item “b” de fls. 332/333, 

devendo-se formar expediente a ser entregue aos jurados nos exatos 

termos do artigo 472, paragrafo único, do Código de Processo Penal. 
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Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 332/333 e 

334.Designo julgamento para o dia 25 de abril de 2017, às 

08h00min.Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se 

necessário e, seu Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas 

partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as 

residentes fora desta Comarca faculto as partes a apresentação das 

mesmas, independentemente de intimação (RTs 519/434, 464/349, 

558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente 

processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir 

todas as formalidades legais.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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 10 de março de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000238-88.2017.8.11.0045

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:

PEDRO PAULO PICOLO (EXECUTADO)

VALCIR PICOLO (EXECUTADO)

JOSE LUIZ PICOLO (EXECUTADO)

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - 72617-A/RS (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000238-88.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA EXEQUENTE: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT EXECUTADOS: JOSE LUIZ PICOLO 

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO VALCIR PICOLO PEDRO PAULO 

PICOLO Vistos. Intime-se o exequente/excepto para, querendo, responder 

às exceções de pré-executividades e requerimentos de não aceitação ao 

pedido de aditamento a inicial (eventos n° 4703287, 4731642, 4753228, 

5503197 e 5061203), no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, suspenso 

a presente execução até a decisão das referidas exceções de 

pré-executividade e pedido de aditamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

março de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002397-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - 0209551-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Despacho Defiro o pedido id nº 3295318 e concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para que a autora regularize a mora, conforme requerido. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002492-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - 46441-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Termo de audiência realizada em 21 de março de 2017 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002492-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - 46441-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Termo de audiência realizada em 21 de março de 2017 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002492-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - 46441-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Termo de audiência realizada em 21 de março de 2017 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1002492-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - 46441-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Termo de audiência realizada em 21 de março de 2017 às 14:00 horas.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 2427-95.2013.811.0045

 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: JOSIEL FEREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARITINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PARITINS COMERCIO DE ROUPAS 

LTDA-ME, CNPJ: 12264385000183. 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.

 Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 20 

dias para resposta. Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio curador 

especial a Defensora Pública que oficia perante esta vara cível, ao 

requerido citado por edital, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita 

o munus, bem como para se manifestar nos autos no prazo legal.Após, ao 

Ministério Público, tornando-me os autos em seguida concluso.Intime-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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Resumo da Inicial: O requerente , dirigiu-se a um banco a fim de realizar 

um empréstimo, sendoque durante a negociação, o funcionário da 

instituição financeira, consultando o CPF do requerente, vereficou que 

existiam títutlos protestados em seu nome.Incomodado som a informação e 

por ter sido impedido de efetuar o empréstimo, o requerente procurou 

localizar o estabelicimento responsável a fim de saber a origem do débito 

que ensejou a negativação de seu nome junto ao cartório de 2º ofício de 

Lucas do Rio Verde-MT,por uma dita falta de pagamento.Com efeito, 

descobriu que se trata de uma empresa localizada em Cuiabá-MT, porém o 

reuquerido nunca foi a este empresa e jamais manteve qulquer relação 

comercial com a referida, procurou o PROCON desta cidade mas este 

tabém não obteve exito em contratar a empresa por telefone.Desta feita, é 

de fácil a percepção de que o tomando os cuidados necessários que lhe 

são pertinentes, ferindo de morte diversos dispositivos do código de 

Defesa do Consumidor e os direitos da personalidade do 

requerente.Destarte, a culpa da requerida resta manifesta, em face 

permanência irregularndo nome do requerente no Cartório de Protesto, 

uma vez que o este não efetuou nenhuma relação comercial com a 

empresa.

Lucas do Rio Verde, 14 de março de 2017

Flavia Regiane Gonçalves Rossetto Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 4609-25.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que se cumpra o item 6.2.4.4, da CNGC: “A 

secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença”.

Compulsando os autos, verifica-se à p. 165, certidão da contadora judicial, 

informando que deixou de proceder com o cálculo de liquidação de 

sentença, tendo em vista a sua complexidade, não possuindo 

conhecimento técnico para a sua elaboração.

Assim sendo, intime-se a parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118606 Nr: 8735-79.2015.811.0045

 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: Decharlles Rech Deparis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a informar 

conta corrente para a liberação do valor depositado em conta judicial, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 6135-56.2013.811.0045

 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: RAFAEL DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Defiro o pedido de p. 163/164 e chamo o feito a ordem para retificar a Ata 

de Audiência de p. 160, devendo constar, no segundo parágrafo das 

"Ocorrências" o seguinte: "Sendo assim, tendo em vista a ausência 

injustificada da parte requerente, sessão restou prejudicada", 

considerando que o BANCO/requerido e seu preposto estiveram 

presentes na referida solenidade, conforme se vê de suas assinaturas 

constantes do referido termo de p. 160/verso.

No mais, intimadas as partes a dizerem as prova que pretendem produzir, 

o banco requereu a juntada de novos documentos, se necessário (p. 

164), permanecendo a autora silente.

Intime-se o requerido, para que no prazo de 10(dez) dias, junte cópia 

legível do documento de p. 133/134 e de p. 141 e 143, bem como outros 

demais que estiverem em seu poder, necessarios ao deslinde do feito, sob 

pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos, para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 2596-19.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO MIGUEL DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, NEWTON 

CARDOSO JUNIOR - OAB:OABMT 13.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VIEIRA 

PODANOSQUI - OAB:OAB-PR 27344

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 164/165, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação, suspensão e extinção do feito, após o 

adimplemento do débito.

Pois bem, intime-se o executado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos a procuração com outorga de poderes para o Dr. 

Gustavo Castro Garcia para o devido prosseguimento do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103138 Nr: 333-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CARRERA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Verifica-se às pp. 77/78, que as partes acordaram, pugnando pela sua 

homologação e extinção do feito.

Assim, verificando que este fora assinado pelos advogados de ambas as 

partes, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações 

encartadas à p. 22, p. 139 e p. 47 verso/48, bem como a comprovação do 

adimplemento pactuado (p. 81) a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b” e art. 924, inciso II, ambos do NCPC, 

fazendo-o por sentença.

Tendo em vista que a transação ocorreu antes da sentença, dispenso o 

pagamento das custas remanescentes, caso houver, conforme dispõe art. 

90, § 3º do CPC, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos 
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honorários de seus respectivos advogados (p. 78 verso, “item 08”).

Determino o levantamento do valor depositado em Juízo à p. 80, em favor 

do requerente, em conta bancária devidamente indicada nos autos p. 82, 

para transferência do valor depositado na conta judicial.

As partes renunciaram ao prazo recursal (p. 78 verso), deste modo, 

certifique-se a Sra. Gestora o trânsito em julgado, após, cumprida a 

determinação acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120429 Nr: 779-75.2016.811.0045

 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: MARIELE DORNELES ZINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCI DA ROSA, VANILDA MARIA SÁ SOUSA 

DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se petição (p. 76) do requerido Derci da 

Rosa, pugnando por restituição do prazo para a apresentação de defesa, 

tendo em vista que fora intimado pela Secretaria desse Juízo para 

devolver os autos no curso do prazo para a sua elaboração da defesa.

Nota-se do sistema Apolo, que o patrono dos requeridos realizou cargo do 

processo em 30.03.2016, devolvendo-o em 13.04.2016, contudo, o prazo 

final para a apresentação da contestação se daria em 20.04.2016.

Assim sendo, certifique-se a Sra. Gestora Judicial se os autos foram 

requeridos durante o percurso do prazo para apresentação da defesa, e 

em caso positivo, prezando pelo devido processo legal, restituo o prazo 

de 15 (quinze) dias para a apresentação da contestação.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101652 Nr: 22371-49.2014.811.0045

 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: CLEUNILZA REGO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ON LINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/MT 20.347-A

 Vistos.

Defiro o pedido da parte requerente, acostado à p. 79 dos autos.

Expeça-se o ofício para a Caixa Econômica Federal, requisitando as 

informações necessárias, conforme requerido pela autora.

Após juntada da resposta, voltem os autos conclusos para sentença.

 Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107433 Nr: 13979-98.2015.811.0041

 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: EDMAR HENRIQUE DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Verifica-se que foi certificado à p. 92 dos autos, o decurso do prazo para 

a apresentação da impugnação à contestação.

Assim sendo, intimem-se as partes para que indiquem os meios de prova 

que pretendem produzir, justificando a sua pertinência, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 4501-30.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIL, NDFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Morais da Silva - 

OAB:OAB/PR 29708

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Verifica-se 

certidão do oficial de justiça encartada à p. 89 dos autos, informando que 

restou impossível a intimação da autora. Pois bem, considerando que não 

se obteve êxito dos esforços empreendidos para localizar a requerente, e 

que a parte autora não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

abandonando a causa por mais de 30(trinta) dias, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e VIII 

do NCPC. II – P.R.I.C. III – Solicite a devolução da carta precatória expedida, 

independente de cumprimento. IV - Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 599 Nr: 98-91.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SONI BIELESKI, JOSÉ BIELESKI, 

SANTO BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710

 Vistos.

Considerando a expedição da certidão de averbação de penhora e sua 

retirada pela parte exequente, conforme se vê às pp. 358/358v. dos 

autos, cumpra-se o item "2" do despacho de p. 373 dos autos, 

procedendo-se com a avaliação dos bens.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36694 Nr: 1730-79.2010.811.0045

 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: MAURO LUIZ MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSE DE ARAUJO - 

OAB:3928/MT

 Vistos.

 Considerando a certidão do oficial de justiça de p. 334, expeça-se a 

devida certidão na forma determinada pela CNGC, anotando a pendência 

no Distribuidor.

 Após, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106759 Nr: 2210-81.2015.811.0045

 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: JOYCI PEREIRA JOAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, DAIANY 

FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Diego Ciupak - 

OAB:21810/O, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17826-A/MT, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:513/DF

 Vistos.

Considerando que Recurso Especial n. 1.525.174 determinou a suspensão 

de todos os processos individuais e coletivos que tramitam no território 

nacional que versem sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis em 

contratos de prestação de serviços de telefonia fixa e internet, sendo 

ainda recentemente (19.12.2016) ratificada a afetação aos moldes do rito 

disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC, nota-se que os presentes 

autos não se enquadram sobre a matéria discutida no Recurso Especial n. 

1.525.174, eis que a lide em tela tem como objeto, o contrato referente à 

linha de telefonia móvel, conforme se vê às pp. 37v./38.

Assim, sendo REVOGO a suspensão declarada à p. 59 dos autos. No 

mais, considerando que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107712 Nr: 2698-36.2015.811.0045

 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: WALDEMIRO SZENEUZUK PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Imtimadas a se manofestarem acerca da produção de provas, a parte 

requerida pugnou por pelo depoimento pessoal do requerente e oitiva de 

testemunha, conforme petição acostada à p. 475 dos autos.

O autor requereu o julgamento antecipado da lide (p. 476).

Pois bem, designo audiência Instrutória, para o dia 13 de junho de 2017 às 

14h00.

A parte requerida deverá apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao advogado 

do requerido informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta com aviso 

de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39578 Nr: 4605-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 79, proceda com a inclusão dos novos procuradores 

da parte exequente.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a suspensão do feito para 

o cumprimento do acordo havido entre as partes, bem como a 

possibilidade de integral adimplemento do avençado ou inadimplemento da 

parte executada, intime-se a parte exequente para que se manifeste no 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 90-40.2015.811.0021

 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: Carlina Carolina dos Santos

 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:

 Cumpra-se a decisão de fls. 79, determinando ainda que o requerido 

proceda à implementação do benefício no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107724 Nr: 1177-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alves do 

Nascimento - OAB:19240

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da sentença em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis.Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9075 Nr: 1259-48.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Junqueira Franco Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do exequente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 25,80 (vinte e cinco reais e oitenta 

centavos), ou forneça os meios adequados, para que o Oficial de Justiça 

possa dar integral cumprimento de mandado de citação. O referido valor 
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deverá ser depositado na conta judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X 

do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT. O depósito deverá ser efetuado 

SOMENTE nos caixas internos, devendo consignar no campo "1" o número 

indicador do Código do Processo nº 9075. Ressalta-se que deverá ser 

encaminhado através de petição, o comprovante original do depósito, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29299 Nr: 3728-91.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nora Borga Schwartz

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20413 Nr: 3468-82.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Casanova Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael de Jesus Comercio - ME, Ismael de 

Jesus

 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: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do exequente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta 

centavos), ou forneça os meios adequados, para que o Oficial de Justiça 

possa dar integral cumprimento de mandado de penhora, avaliação e 

remoção. O referido valor deverá ser depositado na conta judicial nº 

55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

20413. Ressalta-se que deverá ser encaminhado através de petição, o 

comprovante original do depósito, juntamente com os dados do processo a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106222 Nr: 380-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado do exequente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 25,80 (vinte e cinco reais e oitenta 

centavos), ou forneça os meios adequados, para que o Oficial de Justiça 

possa dar integral cumprimento de mandado de citação. O referido valor 

deverá ser depositado na conta judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X 

do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT. O depósito deverá ser efetuado 

SOMENTE nos caixas internos, devendo consignar no campo "1" o número 

indicador do Código do Processo nº 106222. Ressalta-se que deverá ser 

encaminhado através de petição, o comprovante original do depósito, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a citação postal é a regra, defiro o pedido de fls. 113 e 

determino a citação, por carta, do executado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114970 Nr: 5426-88.2016.811.0021

 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: Lindoval Mendes de Oliveira, Lindieime Alves de 

Assunção Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Alves de Souza, Luiz Cesar 

Alves de Souza

 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:

 Considerando o teor da certidão de fl. 115, designo nova audiência para o 

dia 13.06.2017 às 12h30min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas no despacho de fls. 83/85-VS.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 116444 Nr: 6457-46.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESR, DSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6457-46.2016.811.0021 – Código n. 116444

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que as partes firmaram 

acordo (fls. 31/32).

Em manifestação de fls. 31/32 a parte executada se comprometeu a pagar 

o débito de forma que forneceu uma entrada e o restante pagará em 2 

(duas) parcelas de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) mensalmente, 

ao dia 10 (dez) de cada mês, quitando assim a dívida.

Dessa forma, diante da avença estabelecida pelas partes, aliado ao fato 

de que a verba é transigível, mostra-se cabível a homologação por ato 

judicial.

1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação analógica ao artigo 487, III, alínea b e expressa do 

art. 922, ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o 

executado efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 

do Código de Processo Civil.
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 Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter o feito ao 

arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática e 

sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial, inclusive no 

caso do inadimplemento da avença.

 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

4 – Sem custas ou despesas processuais.

5 – INTIMEM-SE.

Água Boa/MT, 21 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 112302 Nr: 3817-70.2016.811.0021

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alercio de Oliveira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Missias Duarte Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 112302

SENTENÇA

Trata-se de ação cautelar de arresto com pedido de liminar ajuizada por 

ALERCIO DE OLIVEIRA BRITO em face de ODILON MISSIAS DUARTE 

FILHO, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Despachada a inicial, a parte autora foi intimada para apresentar 

pressupostos para a concessão do benefício de justiça gratuita (fl. 17).

Em seguida, a parte não conseguiu provar sua hipossuficiência e lhe foi 

negado o benefício sendo assim intimada ao pagamento das custas à 

decisão de fls. 20/22.

Em certidão exarada à fl. 24 certificou-se que, a parte exequente deixou 

transcorrer o prazo para regularizar o pagamento.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e despesas 

processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato (fl. 20/22), 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Saliente-se que a parte autora, apesar de intimada, além de não efetuar o 

pagamento das custas processuais, também não demonstrou a alegada 

impossibilidade financeira para suportar as aludidas despesas, sendo 

certo que se trata de pessoa jurídica que deveria comprovar esta 

situação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

Água Boa/MT, 21 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 110062 Nr: 2481-31.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:OAB/MT 2.376, Luiz Camargo de Brum - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 110062 DECISÃO (...) DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de maio de 2017 às 12h30min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103140 Nr: 4213-81.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Alves Mioti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, Francisco Duque Dabus - OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE.Água 

Boa/MT, 22 de março de 2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 2809-63.2013.811.0021

 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: Luzeni Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Jose Kohn - 

OAB:23270/GO, Monica Larisse Alves Araujo - OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 88388

DESPACHO

1 – Inicialmente, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer sobre a petição de cumprimento de sentença 

apresentada às fls. 175/178, informando quais valores exatamente está 
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pleiteando, tendo em vista que o cálculo colacionado à fl. 177 resta 

confuso.

2 – Após, com a apresentação da petição da autora, abra-se VISTA dos 

autos ao INSS para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS para as devidas 

deliberações.

4 – INTIME-SE.

Água Boa/MT, 22 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93760 Nr: 2967-84.2014.811.0021

 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: Maria Antonia Patricia

 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:

 Código n. 93760

 DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão à fl. 34, INTIMEM-SE 

as partes acerca do retorno dos autos.

 2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 22 de março de 2017.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 111958 Nr: 3599-42.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Mariano da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 111958 DECISÃO (...) DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de maio de 2017 às 12h50min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 118686 Nr: 1322-19.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unitalipe Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Lauri Becher Gil - 

OAB:41063/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do advogado da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ R$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos), diligência 

para 02 (dois) oficiais, para cumprimento do ato deprecado, o qual deverá 

ser depositado na conta nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do 

Brasil S/A de Água Boa-MT, por meio de depósito identificado, 

identificando-o com o código da Carta Precatória nº 118686, juntando o 

comprovante do depósito, através de petição, ficando ciente que, caso 

este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) dias, a presente 

será devolvida sem cumprimento, conforme determina o Capítulo II. Seção 

7. Art. 393 da CNGC deste Estado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 118684 Nr: 1320-49.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Lauri Becher Gil - 

OAB:41063/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do advogado da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos) - diligência para 

02 (dois) oficiais, conforme prevê a Portaria nº 14/2016 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, o qual deverá ser depositado na conta nº 

55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água Boa-MT, 

por meio de depósito identificado, identificando-o com o código da Carta 

Precatória nº 118684, juntando o comprovante do depósito, através de 

petição, ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no 

prazo de 30 (trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, 

conforme determina o Capítulo II. Seção 7. Art. 393 da CNGC deste Estado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 116647 Nr: 6614-19.2016.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdAS, ACAdS, Roselene de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 116647

DESPACHO

1 – Em atendimento ao disposto no art. 178, inciso II do CPC1, dê-se VISTA 

dos autos ao Ministério Público para que manifeste o que entender de 

direito, perante termo de conciliação extrajudicial às fls. 29/30.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 21 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 119547 Nr: 1924-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maksuelem Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Brito Viturino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Felicio Ferreira - 

OAB:OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 119547

DECISÃO

1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado.

2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1.

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações.

4 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe.

 5 – Às providências.

Água Boa/MT, 21 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 4700-85.2014.811.0021

 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: Vale Pneus e Equipamentos Ltda., Roberléia Aparecida 

Pister da Silva, João Donizeti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 96212

DESPACHO

1 – INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias quanto aos argumentos veiculados em petição de fls. 

1297/1301.

 Na mesma oportunidade e prazo, deverá o Administrador Judicial exarar 

parecer conclusivo acerca da concessão da recuperação ou decretação 

da falência da empresa.

2 – Em atendimento ao disposto no art. 178, inciso I do CPC, ante a 

existência de interesse social, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para que manifeste o que entender de direito.

3 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 21 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 925-67.2011.811.0021

 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: João Pereira da Conceição

 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:

 Código n. 36324

DESPACHO

1 – O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 

pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no mundo 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

remetendo-se os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 Dessa maneira, tendo em vista que já houve intimação do recorrido para 

apresentar suas contrarrazões, nos moldes referidos no art. 1.010, §1º 

do Código de Processo Civil, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de março de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 34344 Nr: 3355-26.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 34344

DESPACHO

1 – Considerando que a parte autora não consegue promover o 

requerimento administrativo do benefício pleiteado nos autos, tendo em 

vista que este encontra-se ativo decorrente de ação judicial (fls. 112/113), 

DÊ-SE vista dos autos à autarquia requerida para que, querendo, conteste 

o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), 

sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Consigne-se que, não sendo 

contestado o pedido formulado, serão presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (artigos 341 e 344 do Código de Processo 

Civil).

2 – Na sequência, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

réplica, em 15 (quinze) dias, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

Código de Processo Civil, exceto se a contestação for intempestivamente 

apresentada.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de março de 2017.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81964 Nr: 801-50.2012.811.0021

 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: João Souza Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2017 às 16h10min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 
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cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 20 de março de 2017. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 
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POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 4039-43.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT - A

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a promoção deste Magistrado para esta Comarca de 

Água Boa no mês de dezembro, bem como não obstante à decisão da 

Juíza que atuava nesta Terceira Vara Criminal, a qual designou audiência 

para o dia 21.01.2016, observa-se que a decisão não foi lançada no 

sistema apólo, nem mesmo enviada para a secretaria, e 

consequentemente não foi cumprida pelos oficiais de justiça, assim, 

necessário a redesignação da sessão.

Contudo, sem prejuízo da determinação retro, redesigno a audiência de 

justificação para o dia 24 de fevereiro de 2016, ás 16h10min (MT).

 2 - INTIME-SE o réu ou o REQUISITE se estiver preso.

3 - CIÊNCIA ao MP e DPE.

4 - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111812 Nr: 3524-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Rodrigues Barbosa, Maria Jorja 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 “VISTO etc...Decreto a revelia da ré Maria Jorja na forma do art. 367 do 

CPP, eis que não foi localizada em seu endereço para comparecer a 

audiência, seguindo o processo sem sua presença. Tendo em vista que a 

presente audiência já se realizou com a oitiva da vítima Ester, não mais 

subsistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, 

razão pela qual revogo o decreto prisional, ficando mantidas as demais 

medidas cautelares diversas da prisão já fixadas nos autos. Recolha-se o 

mandado de prisão, dando-se baixa no BNMP, comunicando-se as 

autoridades competentes. Este Juízo dispensa a oitiva das demais 

pessoas por estar o feito devidamente instruído, em especial sobre a que 

foi certificado nos autos pela Gestora Judicial. Solicite-se a devolução da 
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carta precatória expedida às fls. 190 devidamente cumprida, com urgência 

por se tratar de processo com réu preso. Solicite-se a Autoridade 

Policial/POLITEC o cumprimento do ofício de fls. 286 IMEDIATAMENTE, 

podendo ainda apresentar a mídia digital haja vista trata-se de processo 

de réu preso. Com os aportes vista às partes para apresentarem suas 

alegações finais. FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS PARA APRECIAR O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 115013 Nr: 5457-11.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdSL, DMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 “VISTO etc... Solicite-se a devolução das cartas precatórias expedidas às 

fls. 226, 238 e 242. Solicite-se a devolução da carta precatória expedida 

às fls. 234 independentemente de cumprimento, haja vista a testemunha 

não ter sido localizado, assim o como o endereço, conforme certidão de 

fls. 221. FAÇAM-ME OS AUTOS PARA DECIDIR ACERCA DO PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS”.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 002/2017/DF

* O Edital n° 002/2017/DF - Convocação das Instituições Públicas e/ou 

privadas com finalidade social, para participarem do Cadastro e 

Habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução 

Penal e/ou do Juizado Especial Criminal de Alto Araguaia, completo, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 106991

Numeração Única: -

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Pré-Processual

 

Requerente: Edimara Aparecida Carvalho

Advogado(s): -

 

Requerido: JANAINA BORGES DE ANICESIO

Advogado(s): -

 

Srs Advogados:

 Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados 

abaixo:

 

Data: 03/04/2017 às 13:20

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 106996

Numeração Única: -

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Pré-Processual

 

Requerente: Edimara Aparecida Carvalho

Advogado(s): -

 

Requerido: BEATRIZ MENDONÇA DA CRUZ

Advogado(s): -

 

Srs Advogados:

 Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados 

abaixo:

 

Data: 03/04/2017 às 13:40

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 107004

Numeração Única: -

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Pré-Processual

 

Requerente: Edimara Aparecida Carvalho

Advogado(s): -

 

Requerido: ALINE DE OLIVEIRA

Advogado(s): -

 

Srs Advogados:

 Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados 

abaixo:

 

Data: 03/04/2017 às 14:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 79864 Nr: 1146-43.2017.811.0020

 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: BMC HYUNDAI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braulio da Silva Filho - 

OAB:74.499/SP, RODRIGO ANDRÉS GARRIDO MOTTA - OAB:161563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), efetuando o depósito 

através do Banco do Brasil S/A, agência 0512-6, conta corrente nº 

15430-X, após comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 22 de março de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 77939 Nr: 5226-84.2016.811.0020

 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: DAIMLER CHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WW TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto 

ao mandado juntado no andamento de referência 12.

Alto Araguaia - MT, 22 de março de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 79864 Nr: 1146-43.2017.811.0020

 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: BMC HYUNDAI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braulio da Silva Filho - 

OAB:74.499/SP, RODRIGO ANDRÉS GARRIDO MOTTA - OAB:161563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 BMC HYUNDAI S.A., impetrou Mandado de Segurança contra ato tido por 

ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, CARLOS 

YOSHITARO DIAS SUZUKI do Posto Henrique Peixoto de Alto Araguaia.

A liminar foi indeferida (ref. 04).

A impetrante apresentou embargos de declaração (ref. 07), que foram 

rejeitados (ref. 11).

Após a interposição de agravo de instrumento, a impetrante pugnou pela 

liberação imediata de maquinário que não se encontra apreendida no TAD 

nº 1128958-5 (escavadeira – nota fiscal nº 35.303) (ref. 22).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Verifico que a impetrante pugnou pela liberação de uma escavadeira, 

acobertada pela nota fiscal nº 35.303, que se encontra no Posto Fiscal, 

juntamente com um trator de esteira modelo Shantui SD16, acobertado pela 

nota fiscal nº 27.387, apreendido por meio do TAD nº 1128958-5, ou seja, 

afirmou que a escavadeira não se encontra apreendida.

Atenta ao que restou anexado aos autos, constato que um Trator de 

Esteira e o veículo que o transportava foram apreendidos por meio do TAD 

nº 1128958-5, em razão da ausência de recolhimento do tributo devido.

 Entretanto, no citado Termo de Apreensão e Depósito não foi mencionada 

a apreensão da escavadeira, acobertada pelo documento fiscal nº 35.303, 

que a parte autora afirma estar sobre o veículo apreendido.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela impetrante BMC HYUNDAI S.A 

e DETERMINO a entrega da Escavadeira Hidráulica Hyundai, acobertada 

pela nota fiscal nº 35.303, SALVO SE O BEM ESTIVER APREENDIDO POR 

MEIO DE TAD lavrado pelo Fisco, situação que deverá ser comunicada a 

este juízo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 52956 Nr: 2415-93.2012.811.0020

 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: LIVIA DE SOUSA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedentes os 

pedidos para: 1– DECRETAR o divórcio do casal, voltando a requerente a 

usar o nome de solteira. 2– CONCEDER a guarda da criança T. A. A, para 

a genitora, ressalvando o direito de visitas pelo genitor.3 - CONDENAR o 

requerido ao pagamento mensal de pensão alimentícia, devida ao filho 

menor, que fixo em 60% do salário mínimo.Diante da dedicação e prontidão 

da advogada nomeada como curadora especial, condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de seus honorários advocatícios, que fixo em 

2 URH’s (tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir a respectiva 

certidão. Defiro o pedido de gratuidade requerido pelo polo passivo, por 

meio da curadora, razão pela qual isento o demandado do pagamento das 

custas até comprovação de que o mesmo tem condições financeiras para 

tal ou prescrição. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 79683 Nr: 1018-23.2017.811.0020

 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: GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, RAYANE CAROLINE 

POSTERLLI DE SOUZA KOHLRAUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 RAYANE CAROLINE POSTERLLI DE SOUZA KOHLRAUSCH e GILBERTO 

JAIR KOHLRAUSCH ajuizaram o procedimento em tela, objetivando a 

decretação do divórcio e a homologação do acordo com relação a filha 

menor - alimentos, guarda, visitas (fls. 01/05 - ref. 01).

Juntaram documentos (fls. 07/17).

Com vista dos autos, o promotor de justiça manifestou pela homologação 

do acordo entabulado entre as partes (fl. 22 - ref. 8).

 É o relatório. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade das cláusulas do acordo e a 

manifestação expressa de vontade dos envolvidos:

 a) DECRETO o divórcio das partes, nos termos da EC/66 de 2010, 

fazendo cessar todos os deveres do casamento.

 b) HOMOLOGO o acordo de ref. 01, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais inerentes à situação.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, EXTINGO o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 78323 Nr: 156-52.2017.811.0020

 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): LUZIANO ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

perfazendo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em razão da 

quilometragem a ser percorrida (200 km), efetuando o depósito através do 

Banco do Brasil S/A, agência 0512-6, conta corrente nº 15430-X, após 

comprovar através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 22 de março de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 1225-56.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTO a presente ação de busca e apreensão, sem julgamento do 

mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil 

de 2015. 12. Sem custas pela parte autora, face a natureza da presente 

ação. Sem honorários advocatícios. 13. Após o transito em julgado, ao 

arquivo.14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 21 de março de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuíza de 

Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 5707-83.2016.811.0008

 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: IVA, ELADS, HELINHA SOARES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos etc.Designo o dia 25/01/2017, às 13h:30min., no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato da citação deverá o Réu informar da 

impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso em que será 

orientado para procurar a Defensoria Pública.Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Para que a audiência de autocomposição não seja 

realizada, deverá o autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, 

bem como, o Réu apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

no mesmo sentido. Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. Não havendo 

conciliação, o réu oferecerá contestação no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), 

consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Atente-se à Serventia, pois o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (art. 695, § 1º, do CPC).Após a audiência de Conciliação/Mediação, 

vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), ] 08 de novembro de 

2016.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86534 Nr: 2332-79.2013.811.0008

 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 DOS SANTOS DURAES ILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC e, assim, 

vai deferida a expedição do ALVARÁ JUDICIAL pretendido, para 

levantamento de quantia disponível no Banco do Brasil S/A, tanto em conta 

corrente como em poupança, como também, à Caixa Econômica Federal, 

para levantamento do saldo de FGTS e PIS, da de cujus Bruna Duraes 

Simões Lima e em favor de MARIA DOS SANTOS DURAES 

ILARIO.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme art. 98 do 

CPC. Sem custas. Expeça-se o necessário.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 28 de novembro de 2016.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83163 Nr: 4870-67.2012.811.0008

 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: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONVERTO a 

separação judicial em DIVÓRCIO entre VERA LÚCIA DA SILVA em face de 

SANDRO DA SILVA LIMA nos termos do artigo 1.580 parágrafo 2º do 

Código Civil, c.c o parágrafo 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, 

com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso VI do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Novo CPC, suspendendo 

a exigibilidade destas verbas em decorrência da assistência judiciaria que 

ora fica concedida ao requerido vez que este foi assistido pela Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que proceda às averbações e retificação 

necessárias.Restando tudo devidamente cumprido, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51222 Nr: 2019-89.2011.811.0008

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Diante do exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

Civil Pública na ação movida por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT e, por consequência, 

resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
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NCPC.Sem custas e honorários advocatícios.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 13 de maio de 2016.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 5707-83.2016.811.0008

 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: IVA, ELADS, HELINHA SOARES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos etc.1) Diante da certidão de folhas 19, NOMEIO a Drª. DALILA 

ANDRADE ABRANTES DE SALES, OAB/MT 15.497, para promover a 

defesa dos interesses do REQUERIDO citado por edital. 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 nomeada:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/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 apresentar 

contestação.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 23 

de fevereiro de 2017. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111564 Nr: 2641-95.2016.811.0008

 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: ROSANGELA DE LIRA PIMENTEL MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão 

interlocutória proferida às fls. 23/24, cujo teor determinou que a autora, 

que é servidora pública municipal apresentasse aos autos, documentos 

que comprovassem a hipossuficiência alegada na inicial no prazo de 10 

dias. Entretanto, a autora apresentou os presentes embargos para 

requerer o deferimento do pedido de justiça gratuita feito na inicial ou que 

seja deferido o pagamento das custas ao final do processo.É o que 

merece registro. Vieram-me conclusos. Decido. Sem maiores delongas, 

entendo que a razão não assiste a embargante. Isso porque, a decisão 

objurgada, em seu bojo assim determina:“Diante disso, considerando que a 

Autora é servidora pública municipal, enfermeira (fl. 15), do Detran e 

Registro de Imóveis da Comarca de sua residência.”É certo que as custas 

processuais são matéria de ordem pública e constituem pressuposto 

processual de desenvolvimento regular do processo, de forma que, não 

havendo recolhimento destas o processo deve ser extinto, sem 

apreciação de qualquer pedido posterior do autor.No tocante aos 

embargos de declaração, entendo que não assiste razão o embargante. 

Importante esclarecer que a teor do artigo 1. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Não havendo alteração da decisão, intime-se o autor para o 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado às fls. 23/24, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4100 Nr: 432-52.1999.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALBERTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALBERTO FONSECA 

- OAB:MT/ 3594-A

 Vistos etc.

Sem prejuízo de outras deliberações, intime-se o exequente para 

apresentar cálculo do débito no prazo de cinco dias.

 Ademais, DETERMINO que as futuras intimações sejam feitas em nome da 

Advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691-A.

Às providências necessárias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105355 Nr: 5067-17.2015.811.0008

 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: EVANY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ayres Martins de 

Oliveira - OAB:100.391/RJ

 Vistos etc.

 Retifico a sentença proferida nestes autos às fls. 90/94, apenas para de 

ofício corrigir erro material, de modo que onde se lê: “Ante o exposto 

JULGO PROCEDENTE a presente ação promovida por MARCO ANTÔNIO 

BARBOSA em face do BANCO BMG S/A ”, leia-se:

 “Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação promovida por 

EVANY FERREIRA DOS SANTOS em face do BANCO BMG S/A”.

No mais permanece imutável a sentença de fls. 90/94 tal como está 

lançada.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88990 Nr: 4729-14.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TORRES, CELIO APARECIDO 

ZUCARELLI, FERNANDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Celio Aparecido Zucarelli, Cpf: 

32618379934, Rg: 1.941-652-6 SSP PR Filiação: Francisco Zucarelli e 

Encarnação de Jesus Zucarelli, data de nascimento: 21/6/1959, 

brasileiro(a), natural de Mandaguari-, casado(a), Endereço: Rua Padre 

José Anchieta, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Denise-MT

Requerido(a): Fernando Silva dos Santos, Cpf: 80120717115, Rg: 

1.038.246-1 SJ MT Filiação: Odair dos Santos e Francisca Alves da Silva, 

data de nascimento: 25/6/1979, brasileiro(a), natural de Tangara da 

serra-MT, casado(a), comerciante/servidor público estadual, Endereço: 

Av. Julio Jose de Campos, 1.559, Bairro: Jd. Boa Esperança, Cidade: 

Denise-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA CITADAS.

Resumo da inicial:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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por seu representante que esta subscreve, vem propor a presente: Ação 

Civil por Responsabilidade por ato de improbidade Administrativa com 

pedido de Tutela Antecipada em desfavor de José Roberto Torres, Célio 

Aparecido Zucarelli e Fernado Silva dos Santos: DOS FATOS: O Ministério 

Público, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, recebeu denúnica apócrifa informando eventual ocorrência de 

danos ao patrimônio público e atos de improbidade administrativa cometida, 

em tese, pelo ex-prefeito do município de Denise, o que deu causa a 

instauração do Inquérito Civil.Tal denúncia se baseia na liciatação de 

obras, onde algumas ruas mencionadas no edital de tomada de preços 

013/2011 já haviam sido asfaltadas antes da existência da liciatação, 

tendo sido as obras entregues sem o serviço de terraplanagem e com a 

massa alfálticas de péssima qualidade. Sendo assim, após a oitiva de 

testemunhas para apuração dos fatos, foi solicitado a RCE a avaliação da 

presente denúncia apócrifa em comento, para analisar os recursos foram 

realmente aplicados nas referidas obras, se o procedimento licitatório que 

resultou na contratação da empresa vencedora do certame ocorreu naos 

ditames da Lei n. 8.666/93 e se as obras foram entregues conforme foi 

contratado. Em resposta, o TCE informou que instaurou representação de 

natureza interna para averiguação dos fatos, onde, em inspeção in loco 

da equipe do TCE, foram apuradas diversas irregularidades no que tange 

ao certame llicitatório e demais atos irregulares. Deixar de designar 

Engenheiro Civil para fiscalizar obras de engenharia. Realizar pagamentos 

de serviços reallizados na Av. Barra do Bugres fora dos padrões 

contratados. Deixar de inserir no sistema Geo-Obras-TCE/MT informações 

relativas as Tomadas de Preço 013/2011 e 019/2011, tendo como 

responsáveis: José Robero Torres, Ex- Prefeito Municipal de Denise, Celio 

Aparecido Zucarelli, Secretário Municipal de Obras de Denise à época. 

Falta comprovação dis materiais encaminhados pela SINFRA para 

utilização nas Av. São Paulo e Barra do Bugres/MT.

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Defiro Pedido de p. 412. Determino que a 

intimação de Fernando Silva dos Santos e Célio Aparecido Zucarelli, seja 

realizada através de edital. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120829 Nr: 1301-82.2017.811.0008

 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): DURVAL LUIS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a constituição em mora da parte ré, visto que a 

notificação de fls. 23/24 traz a informação de que o endereço da parte 

não fora procurado (arts. 320 e 321, do CPC). Ressalto, por fim, que o não 

atendimento do comando judicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 15 de março de 

2017.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120803 Nr: 1281-91.2017.811.0008

 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: Valdevino Teixeira Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORIANO IRMER, Tiago Irmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

SANTOS - OAB:21112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, tendo 

em vista que os documentos que instruem a inicial não faz prova da 

situação de pobreza alegada.

 2. Assim, faculto ao autor promover a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que sejam recolhidas as custas judiciais, 

preenchendo-se os requisitos necessários, sob pena de indeferimento 

(art. 321, do CPC).

3. Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso o 

prazo, conclusos.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de março de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 6215-97.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL JUVENAL DOS SANTOS

 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.1) Diante das informações contidas nos autos, ante 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. VIVIANE IDALO ANDRADE – CRM: 6587-MT, com 

endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade 

de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a 

perícia DESIGNADA para o dia 02 de maio de 2017, às 15h00min, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) nos termos da Resolução nº 541/2007 do CJF. 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita os quesitos formulados pela parte autora de 

fls. 14, os quesitos formulados pelo requerido de fls. 42/43, juntamente 

com cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de fls. 

25/33.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo 

INSS, no Ofício Circular nº 003/2013: (...) APÓS a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e 

sucessivo de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, 

§3º).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2017. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117652 Nr: 6396-30.2016.811.0008

 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: MADSS, MARIA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS FRANCO NETO - 

OAB:13.594-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO parcialmente o requerimento formulado pela exequente às folhas 

22/23, que deverá ser realizada via Sistema SIEL em nome do executado 

JOSÉ RENATO DOS SANTOS.

 Vindo aos autos resposta que indique endereço atual, proceda-se à 

citação pessoal do requerido, para querendo, contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, anotando-se no mandado de citação a 

advertência de que não contestada à ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora.

 DEIXO de proceder a busca do endereço pelos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, por não haver no processo o número do CPF do requerido, 

documento necessário para realização da busca.

Restando INFRUTÍFERA a busca de endereço do requerido, intime-se a 

parte autora para se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 2425-76.2012.811.0008

 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: MANOEL BRAZ BELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 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.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte autora 

PESSOALMENTE, para promover o andamento no processo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 17 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 4624-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho a emenda da inicial de folhas 73/74, assim, determino que a 

secretaria providencie a alteração do polo passivo, nos termos requerido.

 Após, INTIME-SE a parte autora, para querendo, no prazo legal, se 

manifeste sobre a contestação e documentos de folhas 28/72.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça 

os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 17 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119612 Nr: 562-12.2017.811.0008

 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: GSDJ, TELMA PATRICIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALCIDES ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS COM 

TUTELA ANTECIPADA movida pelo menor GABRIEL SILVA DE JESUS 

representado pela sua genitora TELMA PATRICIA DA SILVA GOMES e 

assistido pela Defensoria Pública em face de JOSÉ ALCIDES ROSA DE 

JESUS.RECEBO a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320, do CPC. Atendidas as exigências estabelecidas no item 

2.14.8 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus 

ao benefício, DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita postulada.A 

certidão de nascimento apresentada (fls. 14) comprova a paternidade do 

requerido com relação ao representado, fato que lhe submete ao dever de 

prestar alimentos (CC art. 1.696).Nessa senda, ARBITRAM-SE os 

alimentos provisórios em 30% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 

nacional, importando nesta data em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e 10 centavos), devidos a partir da citação, por faltarem elementos 

outros para sustentação do quantum, justificando-se o arbitramento neste 

valor, ante a necessidade do demandado.DESIGNO o dia 17/05/2017, às 

15h: 00min., no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio 

da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para 

audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente, tendo em vista que a mesma é assistida pela Defensoria 

Pública, e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96416 Nr: 5517-91.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL GENESIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art.485, inciso 

III, Código de Processo Civil).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 17 de Março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91893 Nr: 2034-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Amancia de Araujo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio 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, 17 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47062 Nr: 3228-30.2010.811.0008

 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: VERA LUCIA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o exequente para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, conforme estabelece o artigo 534 do CPC.
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2. Após, tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública e preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

artigo 535, do CPC.

 3. Não impugnada a execução, certifique-se e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (arts. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 4. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

à qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

5. Defiro a tramitação prioritária dos autos, devendo à Serventia promover 

as alterações necessárias para tramitação do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 17 de março 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54281 Nr: 486-61.2012.811.0008

 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: ANTONIO BISPO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado 

pelo Instituto do Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo 

STF no RE 631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 2. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ 

PRODUZIDA, com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista 

que a redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera 

reprodução da prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar 

que é uma oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, 

uma vez que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em 

vista a escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento 

da audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

3. Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, 

conclusos para deliberação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102169 Nr: 3001-64.2015.811.0008

 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: GENIVAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Expeça-se carta precatória ao Juízo da comarca de Cáceres/MT, com a 

finalidade de realização de estudo psicossocial na residência da requerida 

JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER, com endereço constante às 

fls.35.

 2. Com relação ao autor GENIVAL DA SILVA, diante da informação de 

fls.43, INTIME-SE o patrono para informar atual endereço do mesmo para 

nova tentativa de realização de estudo psicossocial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 17 de Março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92701 Nr: 2659-87.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICAH DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ALVES MASSON, AREADNE ALVES 

MASSON PIMENTA, ADALBERTO ALVES MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos, etc.(...)É, em síntese, o relatório. Decido.Da análise dos autos, 

depreende-se tramitar perante a 2ª Vara Cível desta Comarca ação 

ajuizada pelos requeridos (1754-19.2013.811.0008 código 85950), através 

do qual busca a realização do inventário do de cujus. Verifico, portanto 

que a parte autora busca o reconhecimento de sua paternidade post 

mortem, do de cujus Sebastião Antonio Masson, para posterior habilitação 

em processo de inventário. Desta forma, resta configurada a conexão 

entre o presente feito e a ação de inventário ajuizada pelos requeridos, 

tendo em vista que a resolução deste, trará consequências para decisões 

futuras no referido processo de inventário que tramita pela 2ª Vara desta 

Comarca. Dispõe o artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, que: 

“Artigo 55 (...) § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles.” Materializada a conexão entre a ação em trâmite neste Juízo 

(2659-87.2014.811.0008) e aquela em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca (1754-19.2013.811.0008), reputo prevento aquele 

Juízo em virtude do preconizado pelo artigo 59 do Código de Processo 

Civil. DIANTE DO EXPOSTO, pelas razões motivadas, com amparo no artigo 

485, inciso IV c/c artigo 55 e seguintes do Código de Processo Civil e 

verificada a conexão, DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

conhecer e julgar a Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Morten 

ajuizada por ERICAH DE ALMEIDA SOUZA em face de HELDER ALVES 

MASSON, ARIADNE ALVES MASSON PIMENTA e ADALBERTO ALVES 

MASSON, por evidenciada a possibilidade de decisões contraditórias e 

conflitantes e, entendendo prevento o Juízo da 2ª Vara Cível desta 

Comarca de Barra do Bugres/MT (artigo 59, CPC), determino sejam 

procedidas às anotações necessárias e sua remessa ao Juízo prevento, 

com as cautelas de estilo. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Bugres/MT, 17 de março de 2017. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1004 Nr: 695-55.1997.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARTINS ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES 

- OAB:1906

 Vistos etc.
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1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 17 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121148 Nr: 1498-37.2017.811.0008

 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: JOSE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, RECEBO a INICIAL, vez que preenche os requisitos do art. 319 

do NCPC e não incide em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 

deste mesmo diploma legal.

DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora, forte no art. 4º da Lei 

1.060/50.

Diante da improvável obtenção de êxito na conciliação/mediação, deixo de 

designar audiência para este fim.

CITE-SE o Requerido para no prazo de 30 (trinta) dias apresentar 

contestação (artigo 183 do NCPC, por se tratar de Fazenda Pública), 

constando do mandado as advertências do artigo 344, do Código de 

Processo Civil.

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do Código de Processo Civil, intime-se o Autor para replicar em 15 (quinze) 

dias.

 Na sequência, conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de Março de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80864 Nr: 2504-55.2012.811.0008

 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: Carlita Benedita de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado 

pelo Instituto do Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo 

STF no RE 631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 2. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ 

PRODUZIDA, com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista 

que a redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera 

reprodução da prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar 

que é uma oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, 

uma vez que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em 

vista a escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento 

da audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

3. Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, 

conclusos para deliberação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 20 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106221 Nr: 5616-27.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por DIONIZIA DA SILVA 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

 Recebida a execução à p. 26/27, determinou-se a citação do executado 

para, querendo, opor embargos.

A executada ofereceu embargos à execução, que fora distribuído sob nº 

226-42.2016.811.0008.

Julgado os embargos, determinou a expedição dos RPV’s.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 20 de março de 2017.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 4015-25.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES MOREIRA MEIRELES, 

ANDERSON DA SILVA, MARINA JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – 

Sicred em face de Adriana Rodrigues Moreira Meireles e outros.

 A inicial de folhas 05/08 veio instruída com os documentos de folhas 

09/54.

 A inicial foi recebida às folhas 55, determinando a citação dos requeridos.

 À p. 71 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102993 Nr: 3468-43.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVILSON GONCALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

ITAUCARD S/A, em face de DAVILSON GONÇALO DOS SANTOS.

 A exordial de p. 05/07 veio instruída com os documentos de p. 08/25.

 À p. 26/27 foi deferida a liminar e determinada a citação do requerido.

 À p. 41 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

BANCO ITAUCARD S/A, em face de DAVILSON GONÇALO DOS SANTOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120572 Nr: 1159-78.2017.811.0008

 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: EDJANE NASCIMENTO DE OMENA, FODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Regularização de Guarda c/c Alimentos proposto 

por Edjane Nascimento de Omena em face de Luiz Carlos de Assis dos 

Santos.

 A inicial de folhas 05/10 veio instruída com os documentos de folhas 

11/15.

 Às folhas 17, compareceu a parte autora, requerendo desistência da 

ação e consequente arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 16.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108374 Nr: 785-96.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DA SILVA MOURA, FABIANO DA 

SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de reparação de danos materiais decorrentes de 

acidente de trânsito proposta por JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS em face 

de JOSMAR DA SILVA MOURA e FABIANO DA SILVA MATOS.

 A inicial foi recebida às folhas 47 e determinada a citação da requerida.

 As folhas 55 compareceu a requerente pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 47.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82096 Nr: 3785-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAUDELINA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução 

oposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra 

LAUDELINA OLIVEIRA SANTOS, bem como HOMOLOGO a tabela 

apresentada pela autora às fls. 102/103. Após o trânsito em julgado da 

presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 730, I e II), observando-se o 

item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 21 de Março de 2017.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 6645-78.2016.811.0008

 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: MARCO AURÉLIO RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES SOUSA, 

IVONE VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de 
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HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por Marco Aurélio Rodrigues 

Souza e Ivone Vieira da Costa, todos qualificados. A petição inicial de p. 

04/08 veio instruída com os documentos de p. 09/21. Determinada a 

remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e designada a 

sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo de p. 27. Com 

vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo (p.29). É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante 

da presente sentença, o acordo de p. 27. Sem custas, eis que já deferida 

a gratuidade às folhas 22. OFICIE-SE a Prefeitura Municipal de Nova 

Olímpia/MT, para que cesse o desconto da prestação alimentar, conforme 

requerido à p. 27. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 21 de março de 2017. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90825 Nr: 1092-21.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por 

Incapacidade Laboral proposta por ADEMIR PEREIRA DA SILVA, em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados 

nos autos.

 Às folhas 14/18 houve sentença extinguindo o processo sem resolução 

do mérito.

 Às folhas 26, foi certificado o transito em julgado da sentença.

 Desta forma, em que pese o Autor mencionar que deu entrada no 

requerimento administrativo (fls. 23), e está aguardando sua resposta, 

caso queira requerer o benefício, terá que mover nova ação.

 Assim, ARQUIVE-SE os autos procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117334 Nr: 6199-75.2016.811.0008

 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: VALDACI NAVARRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105351 Nr: 5064-62.2015.811.0008

 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: MACIANA PEREIRA DE MORAIS, JOAO LEMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre acordo formulado entre as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110802 Nr: 2227-97.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVIERA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazoimpulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora parapugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102336 Nr: 3102-04.2015.811.0008

 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: CLÉCIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação de fls 41/48 bem como a contestação 

de fls 53/69 foram oferecidas no prazo legal. Portanto tempestivas.

Barra do Bugres - MT, 22 de março de 2017.

Oficial Escrevente

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114574 Nr: 4495-27.2016.811.0008

 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: LUCAS EUGENIO MUSKOPFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA FERNANDES REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, torno sem efeito o termo de sessão de 

mediação (p. 35) em face da decisão (p. 31) onde o MM Juiz deferiu o 

pedido de redesignação de audiência e designou para o dia 20/04/2017, 

às 14h50min audiência de conciliação. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42363 Nr: 2452-64.2009.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUFER ZANIN GOMES, ULYSSES JOSÉ GOMES 

FILHO, LUARA ZANIN MENDANHA FRANÇA, THALES ZANIN MENDANHA 

FRANÇA GOMES, MARGARETH MENDANHA FRANÇA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUIZ AZEVEDO, JOSIMAR ROBERTO 

MARTIM, ARI GALESKI, KILZA GIUSTI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GOMIDES BORGES - 
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OAB:GO-21.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se no feito, acerca da certidão de fls. 

148, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 114501 Nr: 4463-22.2016.811.0008

 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: AGUINOR CAETANO, JOSE ADEMUR CAETANO, 

ALAOR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no artigo 1º, III, do Provimento nº 

004/2008/CM/TJMT, declino da competência para processar e julgar o 

presente feito.Após o decurso do prazo recursal in albis ou julgado 

definitivamente eventual recurso interposto, encaminhe-se os autos à 

Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, com as nossas 

homenagens e baixas necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 84017 Nr: 572-95.2013.811.0008

 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: ROSIETE DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Curatela c/c tutela antecipatória manejada por 

ROSIETE DA SILVA DOS SANTOS contra ROSILDE DA SILVA, todos 

qualificados nos autos,

 O feito teve seu tramite normal até que as fls. 40, foi determinado à 

intimação pessoal da parte autora para manifestar-se no feito.

Ocorre que não possível à localização do autor, posto que a certidão de 

fls. 45, o oficial de justiça informa a impossibilidade da intimação face da 

numeração da casa não existir, logo a extinção é medida que se impõe.

É o relatório. Decido.

Depreende-se dos autos que ação encontra-se abandonada pelo 

interessado.

 Destaca-se que foi oportunizada a parte interessada a dar 

prosseguimento do feito, no entanto, não foi possível a sua localização, 

ante a inércia da atualização do seu endereço.

Considerando o fato de que o requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente 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.

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.: 119826 Nr: 685-10.2017.811.0008

 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: Euziane Calomenzoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Considerando que havendo 

interesse de uma das partes na audiência de conciliação, esta é 

obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), e não havendo qualquer recusa 

expressa da 01/06/2017, às 14h50min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, 

Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local onde funciona o Juizado 

Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).Intime-se o autor para a 

audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 334, § 3º, do CPC).Cite-se o 

requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.Advirtam-se as partes que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 8º e 9º, do 

CPC).Considerando que a parte requerida é representada judicialmente 

pela advocacia pública, sua intimação será pessoal, por meio de carga, 

remessa ou meio eletrônico, conforme dispõe o art. 183, §1º, do NCPC.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 987-39.2017.811.0008

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Inobstante o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, apresentado pelo requerido em outra 

oportunidade a este juízo, considerando que havendo interesse de uma 

das partes na audiência de conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, 

do NCPC), e não havendo qualquer recusa expressa da autora, designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/06/2017, às 13h10min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, localizado na Rua 

João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local 

onde funciona o Juizado Especial, conhecido popularmente por 

“Forinho”).Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado 

(artigo 334, § 3º, do CPC).Cite-se o requerido com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data da audiência, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação nos casos e formas previstas no artigo 335 do 

CPC.Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).Considerando que a parte requerida é representada 

judicialmente pela advocacia pública, sua intimação será pessoal, por meio 

de carga, remessa ou meio eletrônico, conforme dispõe o art. 183, §1º, do 

NCPC.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 6323 Nr: 866-07.2000.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JOSÉ 

QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Defiro pedido de desarquivamento.

Nada sendo requerimento no prazo de 10 (dez) dias, retornem os autos ao 

arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 5180 Nr: 1454-48.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A - CRÉDITO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAD CARAN NETO, WISIS LAURINDO 

SILVA JÚNIOR, FABIOLA CARAN LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da petição apresentado 

pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 5013 Nr: 1285-61.1999.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 1617-28.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARRETO, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 124.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113402 Nr: 3700-21.2016.811.0008

 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: GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA 

SILVA DE ALMEIDA, JOAO GREGORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 26, atendam-se conforme requerido.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 80627 Nr: 2250-82.2012.811.0008

 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: JORGE SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT. 

14.469-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após o transcurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, promovam a 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (art. 1.010, § 3º 

do CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 5012 Nr: 1284-76.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem no feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47020 Nr: 3186-78.2010.811.0008

 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: RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 182 de 456



OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se no feito, acerca da petição de fls. 

87/88, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1804 Nr: 139-53.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA C PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor, para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 86379 Nr: 2176-91.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias dar prosseguimento ao feito.

Intime-se.

Às providencias. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101449 Nr: 2547-84.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDUINO LIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482, MARCIO SOARES MOREIRA - OAB:11124

 I-

Acerca da manifestação de fl. 150, cumpre ressaltar que a multa aplicada 

corresponde apenas ao Advogado Constituído Márcio Soares Moreira, o 

qual participou de todos os atos processuais em favor do acusado.

De outro lado, verifica-se que o procurador Antônio Correa Braga Filho 

manejou apenas pedido de restituição de bem de terceiro.

Com efeito, torna-se sem efeito a parte final do terceiro paragrafo da 

decisão de fl. 148, onde consta "para cada procurador".

II-

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões.

Por oportuno, expeça-se o necessário para o cumprimento da decisão de 

fls. 148/149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83423 Nr: 299-19.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO FLAVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 Autos: 299-19.2013.811.0008 - Código: 83423.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Recebe-se a apelação interposta pelo Ministério Público porquanto 

tempestivamente manejada (CPP, art. 798, §5°, ‘a’) e presentes os demais 

requisitos extrínsecos (adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal).

II. Nos termos do art. 600 do CPP, vistas dos autos ao Parquet para no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões e em igual prazo para a Defesa 

contra-arrazoar.

III. Após, no prazo estipulado no 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 a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

IV. Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119094 Nr: 287-63.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar Magalhães - 

OAB:MT. 14.445, ELVIS ANTONIO KLAUK JR - OAB:MT/15462

 De proêmio, não há que se falar em suspensão do presente feito por se 

tratar de pena de detenção, eis que o recuperando não iniciou o 

cumprimento da pena no executivo n° 3911-33.2011.811.0008 – código: 

53159 do qual se trata de pena de reclusão, em razão de encontrar-se 

foragido. Deste modo, aguarde-se a realização da audiência designada 

para o dia 10 de abril de 2017 e intime-se o recuperando no endereço de 

fl. 24. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 120248 Nr: 940-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DE OLIVEIRA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva, em que figura como 

recuperanda LARISSA DE OLIVEIRA TIBES, qualificada, condenada pela 

prática do crime descrito no art. 157, §2°, II c.c art. 14, II, ambos do CPB, à 

pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

em regime aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, conforme guia 

de fl. 05.

Acostou-se aos autos a informação de que a recuperanda conseguiu um 

emprego de serviços domésticos na cidade de São Paulo/SP, conforme 

cópia da CTPS de fls. 43/5, bem como encontra-se residindo na Av. Dr. 

André Stucchi, n° 621, Itararé/Valflor, na cidade de Embu-Guaçu/SP, 

CEP06900-000, conforme comprovante de fl. 41

Instado a se manifestar, o MPE não se opõe a remessa do presente feito à 

Comarca de Embu-Guaçu/SP (fl. 48).

II –

Assim sendo, tendo-se presente que o critério fixador da competência 

deste Juízo seria o domicílio do recuperando nesta Comarca - o que não 

se confirmou - resulta a incompetência local para o processamento da 

execução.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos à Vara de Execução Penal da 

Comarca de EMBU-GUAÇU/SP.

Antes de proceder com a remessa da presente, providencie a juntada das 

peças essenciais para execução da pena, nos termos do art. 106 da LEP.

Proceda-se com as baixas pertinentes.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43833 Nr: 81-93.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MANOEL DE ANUNCIAÇÃO, 

Alexsandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, Rg: 

1841306-4, Filiação: Aylton Carlos da Silva e Zildete de Oliveira Silva, data 

de nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, 

solteiro(a), desempregado. 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, que no dia 20/06/2009, por volta das 

19h, a vítima Marcos Antônio Alves Pereira, estava em sua residência, 

localizada na rua Goitacazes, nº 207, bairro Maracanã, quando escutou 

um barulho vindo dos fundos e, ao verificar do que se tratavam viu o 

denunciado Alexsandro de Oliveira Silva sair correndo no meio do quintal e 

pular o muro, levando consigo a carteira de couro da vítima com todos 

seus documentos pessoais a importância de R$ 350,00 em espécie, e um 

relógio prata, marca Potenza, que estava sobre a mesa da cozinha. A 

vítima ao sair pela cidade, à procura do denunciado, ficou sabendo por 

terceiros que seu relógio estava com Natalino Manoel de Anunciação, 

Marcos Antônio dirigiu-se a casa de Natalino e ao indagá-lo sobre a origem 

do relógio o mesmo respondeu que havia adquirido de Alexsandro em 

pagamento de uma dívida no valor de R$30,00. O relógio foi restituído à 

vítima. Em face do exposto, denuncia Alexsandro de Oliveira Silva, 

conhecido como Tilequi, como incurso no art. 155. §4º, II, do CP.

Despacho: Autos: 81-93.2010.811.0008 - Código: 43833DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Após a determinação de citação por edital do acusado 

(fls. 153/154), ainda não confeccionado edital, o MPE pugnou pela 

decretação da prisão preventiva eis que encontra-se em local incerto e 

não sabido, bem assim pela suspensão do processo, nos termos do art. 

366 do CPP (fls. 155/161).Vieram os autos conclusos.II-Passa-se à análise 

da prisão preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado encontra-se 

atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular 

instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando 

ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação. 

Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juízo 

(fls. 59 e 95). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao 

decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a 

garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução criminal diz 

com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, 

no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do 

acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, 

que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar 

a prisão preventiva .”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE 

INDEFERE PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 

EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO 

DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA 

GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser 

decretada a prisão preventiva do acusado que, apesar de ciente dos 

deveres de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que 

fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia autorização do 

Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias tentativas dos 

serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que evidencia o intuito 

do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar à aplicação da lei, 

legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar 

extrema de privação da liberdade. (RESE 77006/2015, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste sentido, eis o recente 

julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 

DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE 

PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado Alexandre de Oliveira 

Silva.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades 

competentes parar a captura do acusado.Oficie-se à Secretaria de 

Segurança Púbica SENASP para efetuar a inscrição do acusado na Rede 

INFOSEG.Ciência ao MPE.Expeça-se o necessário para a citação do 

referido acusado via edital, nos termos da decisão de fls. 153/154.Após, 

ao arquivo provisório.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO E 

OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 20 de março de 2017.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, Bruno Neves da Silva, 

digitei.

Barra do Bugres, 21 de março de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39900 Nr: 156-35.2012.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO JOVENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO 

JOVENCIO DA SILVA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Por consequência, revogo a antecipação de tutela 

deferida às fls. 58/59.Isenção do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91).Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.Campo 

Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 64514 Nr: 2540-34.2013.811.0050

 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: VILMAR QUIRINO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOKINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DAS GRAÇAS SPUZA - 

OAB:10 B/PROCURADOR, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

ao qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a 

exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Transitada em julgado, arquive-se.Campo Novo do 

Parecis-MT, 21 de março de 2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88781 Nr: 1108-38.2017.811.0050

 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: JAQUES FERNANDES BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil c/c art. 10 da Lei 12.016/09.Sem custas e honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações legais.Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 

2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39828 Nr: 84-48.2012.811.0050

 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: CLELIA PEREIRA

 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:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER o benefício de Auxílio Doença em favor da 

autora CLELIA PEREIRA, bem como CONVERTER em Aposentadoria por 

Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) consistente numa renda mensal 

correspondente de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício desde o 

laudo pericial, ou seja, 16/02/2016, confirmando a tutela antecipada 

deferida às fls. 60/61.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.PRIC.Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações legais.Às providências.Campo Novo do 

Parecis/MT, 22 de março de 2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82597 Nr: 2275-27.2016.811.0050

 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: GDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE NELSO LAURINDO FILIPPINI, 

Cpf: 60530200953, Rg: 26131315, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar quaisquer terceiros interessados incertos ou 

desconhecidos para participar do inventário, caso queiram, no prazo de 

15 (quinze) dias que se contará primeiro dia útil subsequente ao vigésimo 

dia do edital;

Resumo da Inicial: ESPÓLIO DE NELSON LAURINDO FILIPPINI CPF: 

605.302.009-53 RG 26131315 SEJSP/MT

Despacho/Decisão: Vistos,Ante a alegação de insuficiência de recursos 

para arcar com o custo do processo DEFIRO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, podendo ser revogados a qualquer tempo (arts. 99, § 3º, do 

NCPC, 5º, 8º e 9º da Lei nº 1.060/50).1. Nomeio inventariante a senhora 

GENECI DOS SANTOS FILIPPINI, (art. 617, I do NCPC).2. Uma vez que a 

inicial já traz os bens e os herdeiros já se encontram representados nos 

autos, nos termos dos arts. 626, § 1º e 4º e 259, III do NPC determino:a) 

intime-se a inventariante acima nomeada, por seu advogado, para que 

preste compromisso na escrivania em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único do NCPC);b) publique-se edital COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

para intimar quaisquer terceiros interessados incertos ou desconhecidos 

para participar do inventário, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias 

que se contará primeiro dia útil subsequente ao vigésimo dia do edital;c) 

intime-se a Fazenda Pública encaminhando-lhe cópia da petição inicial 

para, caso queira, manifestar seu interesse no processo no prazo de 15 

(quinze) dias.3. Decorridos os prazos, ao MP.

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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2017

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80322 Nr: 937-18.2016.811.0050

 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: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILMO NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 937-18.2016.811.0050 – Código: 80322

SENTENÇA

Vistos.

PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, devidamente 

qualificada nos autos, moveu AÇÃO DE COBRANÇA em face de FILMO 

NUNES DE CARVALHO, já qualificado nos autos, visando a cobrança dos 

valores descritos na exordial.

Após o regular trâmite processual, as partes noticia a realização de 

acordo extrajudicial e pleiteia pela homologação (fls. 75/76).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio.

Desta feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA B, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes.

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 março de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39955 Nr: 211-83.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO NEVES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 211-83.2012.811.0050 (Cód. 39955)

Recuperando: Paulo Rogério Neves Alcantara

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 336.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 16/02/2019, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 77581 Nr: 3728-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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, JULIANO DE SOUZA 

ALMEIDA, 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, 22 de março de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78009 Nr: 3986-04.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/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, JOÃO GONÇALVES 

MATIAS, 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, 22 de março de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38165 Nr: 1518-09.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1518-09.2011.811.0050 (Código 38165)

Recuperando: Valdecir Pereira Macedo

Vistos.

Em consonância com o Ministério Público (f. 1322-1324), defiro 

parcialmente os pedido de f. 1318-1319.

Assim, proceda-se novo calculo de liquidação de pena, observando a 

manifestação ministerial de f.1322-1324.

Após, manifestem-se as partes e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 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.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, NILZA GOMES 

MACHRY - OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - 

OAB:8.280-B

 Autos nº 1960-09.2010.811.0050 (Código 35171)

Recuperando: José Mauro Almeida da Silva

Vistos.

Levando em consideração o regime fixado na Guia de f. 0, determino a 

colocação de tarja preta identificativa no presente feito, por se tratar de 

processo de réu preso, conforme art. 347, inciso I da CNGC/TJMT.

 Outrossim, diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o 

cálculo de pena apresentado às f. 281.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 10/03/2019, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.
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Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 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.: 70718 Nr: 3761-18.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3761-18.2014.811.0050 (Cód. 70718)

Recuperando: Marcelo Ferreira Jacinto

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 125.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Sem prejuízo, manifeste-se o Ministério Público sobre a planilha de remição 

de f. 126 e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 82261 Nr: 2097-78.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2097-78.2016.811.0050 (Cód. 82261)

Recuperando: Uanderson Santos da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 59-60.

Assim, reitere-se o ofício de f. 58.

Com a juntada, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 22 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.: 60752 Nr: 1754-24.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1754-24.2012.811.0050 (Cód. 60752)

Recuperando: Robson Souza da Silva

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 362.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 20/12/2018, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 64024 Nr: 2051-94.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2051-94.2013.811.0050 (Cód. 64024)

Recuperando: José Maria Lourenço dos Santos

Vistos.

Diante o teor da certidão de f. 65, reitere-se o ofício de f. 61, solicitando a 

resposta no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Com a resposta, manifestem-se as partes e voltem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 86579 Nr: 4863-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4863-07.2016.811.0050 (Cód. 86579)

Recuperando: Jeferson Botelho da Silva

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 49-50.

Assim, solicitem-se ao Juízo da Vara de Execução Penal de Arenápolis as 

Guias de Execução Penal do recuperando, para fins de unificação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 79126 Nr: 332-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Autos n° 332-72.2016.811.0050 (Cód. 79126)

Reeducando: Gilberto Alves de Lima

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 522.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 23/09/2017.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 34701 Nr: 1490-75.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1490-75.2010.811.0050 (Cód. 34701)

Recuperando: Idalino Pereira da Silva
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Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 838.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Sem prejuízo, manifeste-se o Ministério Público sobre a planilha de remição 

de f. 839-840 e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 78709 Nr: 89-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 89-31.2016.811.0050 (Cód. 78709)

Recuperando: Jeferson Pereira de Souza

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 189.

Assim, diante da juntada de nova guia de execução penal (f. 113-187), 

proceda-se a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

Em seguida, solicite-se o atestado de comportamento carcerário do 

recuperando.

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), 22 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.: 62856 Nr: 842-90.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 842-90.2013.811.0050 (Cód. 62856)

Recuperando: João Martins de Souza

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 74, defiro o requerimento 

de f. 72.

Assim, determino que o Diretor da Cadeia promova a assistência médica 

adequada ao recuperando.

Outrossim, solicite-se ao Diretor da Cadeia Pública informação se o 

segregado trabalhou na unidade, mencionando o período e horário.

Com a resposta, proceda-se novo calculo de liquidação da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 22 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.: 87666 Nr: 478-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA ADRIANA SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 478-79.2017.811.0050 (Cód. 87666)

Recuperanda: Paula Adriana Souza Cunha

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducanda Paula 

Adriana Souza Cunha.

Consoante Guia de f. 04, a reeducanda encontra-se recolhida na Cadeia 

Pública Feminina de Tangará da Serra/MT.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que a reeducanda 

encontra-se na Comarca de Tangará da Serra (MT), razão porque se 

impõe a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais daquela 

comarca para fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Tangará da Serra (MT). Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 22 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.: 64324 Nr: 2355-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2355-93.2013.811.0050 (Cód. 64324)

Recuperando: Juscimar Ferreira de Oliveira

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 107.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 11/06/2017, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 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.: 65286 Nr: 3318-04.2013.811.0050

 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: MILTON ANTONIO DOS SANTOS

 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:

 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, compareça na Secretaria desta 

Vara e retire o alvará de levantamento expedido nos autos.

Campo Novo do Parecis, 23 de março de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30735 Nr: 786-96.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEI LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 786-96.2009.811.0050 (Código 30735)

Recuperando: João Clei Luciano da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 694-695.
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Assim, proceda-se ao novo calculo de liquidação de pena, observando o 

pedido de f. 694-695, bem como os dias trabalhados informados às f. 

689-690, para fins de remição.

Após, manifestem-se as partes e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 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.: 72791 Nr: 834-45.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO MATHIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 834-45.2015.811.0050 (Código 72791)

Recuperando: José Eduardo Mathias Filho

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação dos 

pedidos de f. 191-192.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 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.: 80600 Nr: 1106-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUDSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1106-05.2016.811.0050 (Cód. 80600)

Recuperando: Wudson Martins da Silva

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Wudson 

Martins da Silva.

Às f. 268 a defesa pugnou pela remessa do feito para a Comarca de 

Cuiabá/MT.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o reeducando 

encontra-se na Comarca de Cuiabá (MT), razão porque se impõe a 

remessa dos autos à Vara de Execuções Penais daquela comarca para 

fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá 

(MT). Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 23 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.: 85749 Nr: 4244-77.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON GIL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 42244-77.2016.811.0050 (Cód. 85749)

Recuperando: Elton Gil de Sousa

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 75.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 16/07/2019, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 23 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.: 26709 Nr: 131-61.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

Leonardo Luiz Nunes Bernazzolli - OAB:10579

 Autos nº 131-61.2008.811.0050 (Cód. 26709)

Recuperando: Edelson Antônio de Jesus

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 281-282.

Assim, certifique-se se a Defesa foi devidamente intimada da audiência 

realizada em 13/12/2016.

Após, voltem conclusos.

Sem prejuízo, solicite-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis o 

PEP 310991, para fins de unificação das penas, nos termos do art. 111 da 

LEP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 23 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS

Processo Número: 1000091-47.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - 0008967-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MAURO DE AMORIM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 02/05/2017 14:00, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 24 de 

Março de 2017 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS

Processo Número: 8010493-05.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - 0016031-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA ROSA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão do Trânsito 

em Julgado Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem 

interposição de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimação da parte interessada dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. CPO NOVO PARECIS, 23 de março de 2017 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS

Processo Número: 1000008-65.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR LUIZ BERTAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - 8161-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAKARINA NAYARA PERIN AVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 09/05/2017 14:00, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 24 de 

Março de 2017 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108388 Nr: 1952-19.2016.811.0051

 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: Maria Aparecida Alves Queiróz

 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° 1952-19.2016.811.0051 – 108388

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 do falecido. 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 12 de 

junho de 2017, às 15:30 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, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 3855-60.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises José dos Santos

 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° 3855-60.2014.811.0051 – 85175

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Não havendo manifestação no aludido prazo, EXPEÇA-SE a requisição de 

pagamento diretamente à Autarquia Ré.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96057 Nr: 2770-05.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmiro Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2770-05.2015.811.0051 - 96057

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença que julgou procedente 

o pedido para implantação do benefício de Amparo Social ao Deficiente 

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação 

imediata do benefício, independentemente do trânsito em julgado da 

sentença.

Não obstante a ordem para implantação imediata, o Requerido quedou-se 

inerte nesse sentido.

O Requerido possui órgão específico para atendimento de demandas 

judiciais, consistente na Agência da Previdência Social de Atendimento de 

Demandas Judiciais (APS/ADJ) em Cuiabá/MT, localizada no endereço: Av. 

Presidente Getúlio Vargas, nº 16, Centro Norte, CEP 78005370, Cuiabá/MT.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, por meio do órgão acima descrito, para 

que, no prazo de 30 dias, implemente o benefício previdenciário, nos 

termos da sentença, sob pena de incorrer nas medidas coercitivas 

cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 112841 Nr: 3812-55.2016.811.0051

 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: Casa Rural Produtos Agropecuarios Ltda-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolage Transportes Rodoviarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Resolução de Contrato

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia da Requerente em comprovar sua alegada 

impossibilidade de recolher as custas processuais, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas e das 

despesas de ingresso, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98978 Nr: 3732-28.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Isaias

 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:

 Autos n° 3732-28.2015.811.0051 - 98978

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. 52.

Após, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72159 Nr: 1148-90.2012.811.0051

 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: DKSdO, SSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdRPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1148-90.2012.811.0051 - 72159

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que a Curadora anteriormente nomeada ao Executado é 

vinculada à Defensoria Pública desta Comarca, faz-se necessária a 

substituição do Curador.

 Assim, NOMEIO o ilustre Dr. Fabrício Guimarães dos Santos como Curador 

do Executado, abrindo-se-lhe vista dos autos para a promoção da defesa 

dos interesses do Devedor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33598 Nr: 143-67.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dutra Barreto Materiais de Construção Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 143-67.2011.811.0051 - 33598

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE mandado de penhora dos bens eventualmente encontrados 

no endereço da empresa. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar o bem 

penhorado e apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a 

diligência depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos 

do art. 870, parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora deverá ser intimada preferencialmente 

quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim 

se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu 

Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 

841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, relacione bens penhoráveis da Devedora, sob 

pena de suspensão do feito.

Esgotado o prazo sem manifestação da Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28492 Nr: 2590-96.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safras e Cifras Importação e Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2590-96.2009.811.0051 - 28492

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

forem suficientes à satisfação do débito. O Sr. Oficial de Justiça deverá 

avaliar o bem penhorado e apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, 

salvo se a diligência depender de conhecimentos técnicos específicos, 

nos termos do art. 870, parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora deverá ser intimada preferencialmente 

quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim 

se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu 

Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 

841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Exequente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, relacione bens penhoráveis da Executada, sob 

pena de suspensão do feito.

Esgotado o prazo sem manifestação da Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34805 Nr: 1344-94.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNdM, DSNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1344-94.2011.811.0051 - 34805

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Requisitem-se informações pelos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL 

acerca do atual paradeiro do Executado.

 Sem prejuízo, OFICIE-SE à concessionária de energia elétrica – 

CEMAT/ENERGISA e, também, à de Água e Telefonia – Brasil Telecom, 

Vivo e Embratel, solicitando a qualificação do Executado se eventualmente 

cadastrada em seus sistemas.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário para a prisão civil do 

Executado.

Na hipótese de não cumprimento, ENCAMINHE-SE mandado de prisão civil 

à Delegacia de Polícia Civil e Militar da Comarca do Executado e à 

Delegacia de Capturas.

 Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Exequente e ao Ministério 

Público, a fim de que requeiram o que de direito. Não havendo solicitações, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até o cumprimento do 

mandado de prisão civil, ou até a prescrição da pretensão do Credor, 

observada a causa de impedimento/suspensão referente à menoridade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83269 Nr: 2782-53.2014.811.0051

 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: MEMD, AdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2782-53.2014.811.0051 – 83269

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado para que, em 03 (três) dias, comprove o 

pagamento integral da dívida alimentícia, acrescida das parcelas vencidas 

durante o trâmite processual.

No aludido prazo, o Executado poderá justificar a impossibilidade absoluta 

de proceder ao pagamento das três últimas prestações vencidas antes do 

ajuizamento e das que eventualmente se vencerem durante o trâmite 

processual, sob pena de prisão e de protesto da sentença (art. 528, § 3º, 

do NCPC).

Esgotado o aludido prazo de três dias, independentemente de penhora ou 

de nova intimação, o Executado poderá, ainda, apresentar impugnação, 

limitada às questões arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada Parte exequente.

 Quanto ao pedido de expedição de ofício para abertura de conta junto à 

instituição financeira, consigno que cabe à própria parte diligenciar para tal 

finalidade.

No mais, DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° 

da Lei 1.060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97780 Nr: 3321-82.2015.811.0051

 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): Lorena Walker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 Autos n° 3321-82.2015.811.0051 - 97780

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Subscritora, impossível o deferimento do petitório de 

p. 29 nos termos ali propostos.

Isso porque, nos termos do art. 85, § 13, do novo Código de Processo 

Civil, os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução 

serão acrescidos ao valor do débito principal.

Assim, o pagamento de tais valores deverá ser realizado nos autos 

principais, seguindo-se ainda o rito descrito no art. 535 do NCPC, sendo 

impossível a expedição, de plano, das guias de requisição de pequeno 

valor.

Isso posto, TRANSLADE-SE cópia da sentença dos presentes embargos 

ao feito principal.

Sem prejuízo, estando já certificado o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33686 Nr: 233-75.2011.811.0051

 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: Anna Maria Tovo Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR o IPC como 

índice de atualização monetária, para o período de janeiro de 1991.Para 

tanto, ressalto que o saldo deverá ser apurado em liquidação de sentença. 

O cálculo deverá ser elaborado de forma inversa.Os valores deverão ser 

atualizados pelo INPC, a partir de 31.01.1991, e acrescidos de juros 

moratórios à taxa legal a partir da citação, na forma do art. 405 do 

NCC.CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor 

da condenação atualizada, considerando em especial o trabalho 

desenvolvido.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 
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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, 

21 de março de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33697 Nr: 244-07.2011.811.0051

 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: Itacir Antoninho Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O, José Aparecido Martins Junior - 

OAB:12.375-A/MT, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, nayara silva torquato - OAB:14.487

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR o IPC como 

índice de atualização monetária, para o período de janeiro e fevereiro de 

1991.Para tanto, ressalto que o saldo deverá ser apurado em liquidação 

de sentença.Os valores deverão ser atualizados pelo INPC, a partir de 

28.02.1991, e acrescidos de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.Em contrapartida, DECLARO a 

prescrição das pretensões relativas ao período anterior à janeiro de 

1991.CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor 

da condenação atualizada, considerando em especial o trabalho 

desenvolvido.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, 

21 de março de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32337 Nr: 2452-95.2010.811.0051

 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: Antonio Lucas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12.994/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR o IPC como índice de 

atualização monetária, para o período de janeiro e fevereiro de 1991.Para 

tanto, ressalto que o saldo deverá ser apurado em liquidação de 

sentença.Os valores deverão ser atualizados pelo INPC, a partir de 

28.02.1991, e acrescidos de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.CONDENO o Requerido, ainda, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor da condenação atualizada, considerando em 

especial o trabalho desenvolvido.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, 21 de março de 2017.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25991 Nr: 93-12.2009.811.0051

 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: Elberto Erno Schwinn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Sucessor Antigo BAMERINDUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194-A

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes 

os pedidos aduzidos na inicial.CONDENO o Requerente, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% ao valor atualizado da causa, considerando em 

especial o trabalho desenvolvido, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11836 Nr: 1341-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropeças Máquinas Agrícolas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Autos n° 1341-52.2005.811.0051 - 11836

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DETERMINO a realização do leilão judicial no prazo de 90 dias.

Para tanto, NOMEIO, desde logo, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula 

JUCEMAT nº 019, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com, como Leiloeiro.

Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão correspondente R$ 2.500,00, suportada 

pela Executada, nas hipóteses de adjudicação ou de remição, e a R$ 

5.000,00 do valor do bem em caso de arrematação, paga pelo arrematante 

(art. 884, parágrafo único, do NCPC).

INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e atendendo 

às disposições do art. 884 e 887 do NCPC, disponibilize data para a 

realização do leilão.

Não sendo possível a concretização do leilão por meio eletrônico, deverá 

realizar-se de forma presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do 

Fórum, em conformidade com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC.

Na hipótese de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a 

necessidade de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado 

em valor vil, atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do 

NCPC.

O Sr. Leiloeiro, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, deverá 

cientificar a Executada, por meio de seu Advogado, ou por correio, se não 

tiver Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem como os terceiros 

eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 3293-85.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalino Grando, Valnei Luiz Gueno, Fernanda 

Cristine Rabelo Gueno, Umberto João Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR

 Autos n° 3293-85.2013.811.0051 - 78436

Embargos à Execução

 Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 
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qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, não há que se falar em qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade, visto que a decisão embargada não está envolta por 

qualquer contradição. Realmente, como bem colocado pelo Embargante, os 

honorários devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

 Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71732 Nr: 723-63.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ides Costacurta Simioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para intimação 

da parte Requerente para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar impugnação á contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120737 Nr: 1542-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Fideles de Deus, BW3 Imports 

Comercial Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Kelen da Costa Dreyer 

- OAB:OAB/DF 15913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120743 Nr: 1547-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vale Produtos Agricolas LTDA, Damião Costa de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:OAB/MT 8.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, 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 citação do executado, 

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 inerte, após devidamente 

intimada, 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.: 121698 Nr: 1946-75.2017.811.0051

 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: NCVdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1946-75.2017.811.0051 - 121698

Alvará Judicial

Despacho.

Vistos etc.

Infere-se, da Certidão de Óbito da mãe da Requerente, a existência de um 

total de três filhos, não se sabe se todos maiores, e de possível meeiro. 

Além disso, o mesmo documento demonstra a existência de outros bens 

da falecida, assim a revelar a imprescindibilidade do ajuizamento de 

inventário ou de arrolamento, ou mesmo de escritura pública, na hipótese 

de os interessados forem todos capazes.

 Diante dessa circunstância, não se mostra pertinente a liberação de 

valores depositados em conta corrente por meio de simples pedido de 

alvará judicial. Embora a legitimidade da Requerente apareça com razoável 

concretude, fato é que, sem a manifestação dos demais herdeiros e do 

possível meeiro, não se deve determinar saque algum das aplicações 

financeiras da falecida.

Realmente, se observada a regra da partilha dos bens e direitos, 

excepcionam-se apenas os valores previstos na Lei 6.868/80 (art. 666 do 

NCPC). De resto, exige-se a partilha por escritura pública ou por processo 

judicial, caso em que se admite a liberação de valores por meio de pedido 

incidente.

Assim, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que diga sobre a pertinência do ajuizamento de inventário judicial, ou 

mesmo da partilha por escritura pública.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15082 Nr: 1003-44.2006.811.0051

 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: Lurdes Salete Bancer Simer, Rodrigo Siemer, Angélica 

Siemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 3393-74.2012.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vanderlei de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT, Maurytania Celeste Brito 

dos Santos Bauermeister - OAB:MT/16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Nos termos da Legislação vigente Impulsiono os autos para parte 

Requerente no prazo de 15 ( quinze)dias manifestar-se sobre a petição do 

requerido de fls. 66/90 onde informa o cumprimento da Obrigação , 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 2213-52.2014.811.0051

 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: Brenda Tavella Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Pelo exposto, nos termos do art. 485, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a nulidade do 

negócio jurídico firmado pelas Partes.Consequentemente, CONDENO a 

Requerida à restituição de R$ 14.535,00, corrigidos, pelo INPC, a partir do 

pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.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, desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de 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, 17 de janeiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2303 Nr: 499-48.2000.811.0051

 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 Sueli Johner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SONI JOSÉ JOHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 499-48.2000.811.0051 - 2303

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário na qual a Inventariante, diversas vezes intimada 

para que desse preosseguimento ao feito, efetivando o recolhimento do 

tributo devido, quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção das ações de 

Inventário nos casos em que o Inventáriante adotar postura desidiosa 

deixando de cumprir com o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar 

o processo de forma adequada.

No caso dos autos, não obstante a sua intimação por reiteradas vezes, a 

Inventariante deixou de apresentar nos autos os comprovantes de 

pagamento do ITCD, conforme determinação judicial, abandonando o feito 

por mais de um ano.

Portanto, o caso é extinção deo feito por abandono.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, II, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79727 Nr: 202-50.2014.811.0051

 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: Neri Favaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 202-50.2014.811.0051 - 79727

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário na qual, no decorrer da ação, o Inventariante veio 

aos autos pleitear pela extinção do feito, em decorrência de ter realizado 

escritura pública de inventário do espólio de Victor Favaretto (p. 22).

 É o breve relatório. Fundamento.

Tendo o Inventariante e demais herdeiros procedido com o inventário por 

meio de excritura pública, é clara a ocorrência de perda superveniente do 

objeto da ação.

É o caso, portanto, de extinção do feito.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, IV, do NCPC.

Custas pelo Requerente.

Sem honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70508 Nr: 3386-19.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Custódio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945B/MT

 DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, 

independentemente de termo ou de auto, autorizando, por outro lado, o 

cancelamento da ordem quanto a eventual excesso.A imediata conversão 

da indisponibilidade em penhora, embora contrária ao texto literal do art. 

854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem financeiramente os valores 

atingidos, de modo que, ao final da arguição do § 4º, do aludido artigo, a 

parte que deles se apropriar não suportaria aquele prejuízo que haveria se 

não se corrigisse a quantia bloqueada.De todo o modo, cabe ao 

Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do 

art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do mesmo artigo, o Executado 

deverá ser intimada na pessoa de seu advogado, exceto se não houver 

constituído, caso em que a intimação será pessoal. Apresentada 
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insurgência pela Executada, em respeito aos artigos 7º e 10, ambos do 

NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a respeito em 

igual prazo.Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em caso 

de penhora, seja de bens ou valores, INTIME-SE o Executado, na pessoa 

de seu Representante Legal, para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) 

dias, ofereça embargos à execução.Infrutífera a providência, INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no prazo de 10 

(dez) dias indique bens disponíveis do Executado. Inexistindo bens 

penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.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.: 119186 Nr: 817-35.2017.811.0051

 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: Maria de Lourdes Merlini Franzão

 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° 817-35.2017.811.0051 - 119186

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se o Sistema Apolo, percebe-se que a Requerente, em 

momento anterior ajuizou ação idêntica, com o mesmo pedido e causa de 

pedir, neste mesmo Juízo, que recebeu o nº 3919-07.2013.811.0051 – 

79107.

A citada ação previdenciária já mereceu sentença de improcedência, na 

qual, inclusive, já se analisou a impertinência de utilização do tempo 

referente ao labor rural para efeito da carência exigida na concessão do 

benefício pleiteado.

Nesse sentido, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos demonstrando a eventual alteração fática de 

seu pedido, sob pena de reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, 

a ensejar a extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115272 Nr: 4808-53.2016.811.0051

 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: GERALDO ELIZIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 

40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 21 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113280 Nr: 3982-27.2016.811.0051

 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: Nercy Dias da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2017, às 17:00 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 Procuradores das Partes, para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 dias. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha. Alternativamente, a Parte poderá 

apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, dispensando-se a 

intimação.Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a 

apresentação delas em audiência, presumir-se-á pela desistência da 

produção da prova. NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00. INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 dias, nomeiem 

assistente técnico, caso achem necessário. Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 

40 dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nessa hipótese, DETERMINO, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, nos termos da precitada 

resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e inexistindo pedido de 

esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, INTIMEM-SE as Partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117338 Nr: 6007-13.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Ubiratã Ltda

 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:

 Decido.Pelo exposto, INDEFIRO a inicial da presente ação revisional, na 
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forma do art. 330 e § 2º do Novo Código de Processo Civil.Custas pela 

Requerente. Sem honorários, uma vez que o Requerido jamais integrou a 

lide.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113666 Nr: 4188-41.2016.811.0051

 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: JOSE SANTANA

 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° 4188-41.2016.811.0051 – 113666

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 12 de 

junho de 2017, às 14:00 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, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118179 Nr: 311-59.2017.811.0051

 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: Cirley Lopes Ribeiro

 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:

 Autos n° 311-59.2017.811.0051 – 118179

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 segurada 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 12 de 

junho de 2017, às 16:00 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, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118762 Nr: 600-89.2017.811.0051

 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: Ana Rosa Conrado Campos

 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:

 Autos n° 600-89.2017.811.0051 – 118762

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 segurada 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 12 de 

junho 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, 21 de março de 2017.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117873 Nr: 92-46.2017.811.0051

 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: Fabio Campos Arruda Soliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Albertine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 92-46.2017.811.0051 - 117873 (...) Decido.Pelo exposto, 

POSTERGO a análise do pedido antecipatório para depois da resposta do 

Requerido, se a tanto chegar o feito. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

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, o Requerido 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). Em seguida, 

DEVOLVAM-ME conclusos os autos, ainda com a anotação da urgência, a 

fim de que seja então analisado o pedido antecipatório feito pelo 

Requerente.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de março de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121072 Nr: 1678-21.2017.811.0051

 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: Andressa Leite Faria, Georgia Pinto Dias Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A., 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1678-21.2017.811.0051 - 121072 (...) Decido.Pelo exposto, 

POSTERGO a análise do pedido antecipatório para depois da resposta do 

Requerido, se a tanto chegar o feito. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de sua ilustre Procuradora (art. 334, § 

3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, o Requerido 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). Em seguida, 

DEVOLVAM-ME conclusos os autos, ainda com a anotação da urgência, a 

fim de que seja então analisado o pedido antecipatório feito pela 

Requerente.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, 22 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115828 Nr: 5080-47.2016.811.0051

 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: CLEOMAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 

40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122028 Nr: 2067-06.2017.811.0051

 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: Antonio Roberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2067-06.2017.811.0051 - 122028

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento do Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 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, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75668 Nr: 635-88.2013.811.0051

 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: Romario de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Correa Braga Filho - 

OAB:MT/16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056/MT
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 Nos termos da Legislação Vigente, Impulsiono os autos para parte 

REQUERENTE no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca da 

petição do requerido de fls. 261/262, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118224 Nr: 340-12.2017.811.0051

 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: Maura Mota Dantas

 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:

 Autos n° 340-12.2017.811.0051 – 118224

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 segurada 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 12 de 

junho de 2017, às 17:30 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, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121850 Nr: 1998-71.2017.811.0051

 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: JOSE LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA, BANCO 

BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONDINO RODRIGUES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:136087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1998-71.2017.811.0051 - 121850

Resolução Contratual

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório de p. 28.

Dessa forma, CUMPRA-SE com urgência a decisão de p. 24/25, inclusive 

no plantão judiciário.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109341 Nr: 2192-08.2016.811.0051

 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: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 

40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119568 Nr: 980-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548, 

Rachel Ferreira Araújo Tucunduva - OAB:66.355/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 980-15.2017.811.0051 - 119568

Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

que revogou o efeito suspensivo ao recurso interposto pelos Executados, 

de rigor a manutenção do cumprimento da presente precatória.

Dessa forma, DETERMINO a redistribuição do mandado para seu 

cumprimento.

CUMPRA-SE, inclusive no plantão judiciário, servindo a cópia como 

mandado.

Após, cumprido o ato, DEVOLVA-SE, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 835-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Cesar Fonseca Gearola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pela 

Exequente para, saneando a omissão constatada na decisão anterior, 

DETERMINAR a citação/intimação do Executado para que diga sobre a 

presente pretensão judicial no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente 

quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas 

processuais.DEIXO de arbitrar, por outro lado, verba honorária, já que 

incompatível ao contexto em que se fez necessário o ajuizamento deste 

cumprimento de sentença para a simples expedição de formal de 

partilha.Apresentada a manifestação do Executado, INTIME-SE a 

Exequente, por seu Procurador, para que, querendo, apresente 

impugnação.Por fim, CONCLUSOS.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115828 Nr: 5080-47.2016.811.0051

 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: CLEOMAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 16/08/2017 às 08h55min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109341 Nr: 2192-08.2016.811.0051

 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: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 16/08/2017 às 09h00min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 753-59.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi, Vinicius Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME, Vilson 

Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 753-59.2016.811.0051 - 104162

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

A Certidão de p. 161 informa provável alteração do domicílio do Requerido 

Vilson Paulo dos Reis, bem como a inexistência de bens arrestáveis no 

endereço da pessoa jurídica Transportadora Guanabara.

Dessa feita, INTIMEM-SE os Requerentes para que especifiquem, com 

precisão, assim os bens passíveis de arresto como o local em que podem 

ser encontrados.

Com a informação, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da ordem 

deprecada.

INDEFIRO, por outro lado, o pedido de intimação dos Requeridos para 

indicação de bens penhoráveis, já que, como antes se afirmou, a 

providência cabe ao Juízo deprecante, e não ao deprecado, limitado que é 

à tentativa de cumprimento da ordem de arresto.

Não havendo manifestação dos Requerentes, ou mesmo se não for 

indicado bens arrestáveis, DEVOLVA-SE a carta, com as homenagens 

deste Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94332 Nr: 2135-24.2015.811.0051

 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: Ernesto Bognar

 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° 2135-24.2015.811.0051 - 94332

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si, algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.

Isso posto, e dada a concordância do Recorrido quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso interposto pelo Recorrente, vinculados que ficam os critérios de 

atualização da dívida à literalidade da Lei 9.494/97.

Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença.

1

Após, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação das Partes, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121595 Nr: 1903-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito, Neide Monfernatti Felito, Carla Adriana Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Médio Leste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 Autos n° 1903-41.2017.811.0051 - 121595

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que os Embargantes, ainda em 

28 de março de 2016 interpuseram embargos à execução, feito ainda em 

trâmite, que recebeu o nº 839-30.2016.811.0051 – Código 104701.

Diante de tais fatos, estar-se-ia diante da ocorrência de litispendência a 

impedir o prosseguimento do presente feito.

No entanto, antes de se julgar pela sua extinção, o art. 10 do novo Código 

de Processo Civil determina que se oportunize à Parte se manifestar, até 

mesmo naqueles casos que autorizam ao juiz a atuar de ofício, como é o 

caso do reconhecimento da litispendência.

Isso posto, INTIMEM-SE os Embargantes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se quanto a suposta litispendência entre os presentes 

embargos e aqueles anteriormente apresentados de nº 

839-30.2016.811.0051 – 104701.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117546 Nr: 6130-11.2016.811.0051

 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: Silvia da Silva Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 

40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 21 de março de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6433 Nr: 784-36.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Gabriela Honório de Sousa, Jose Aparecido 

Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Maria Kai Farias - 

OAB:50130/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel Richard Decker Neto 

- OAB:4965/MT

 Processo nº 784-36.2003.811.0051 (Código 6433).

Indenização por Danos Materiais e Morais - Cumprimento de Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por BRENDA GABRIELA 

HONÓRIO DE SOUSA e JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR em face de 

COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA, todos qualificados nos 

autos (318/320).

Foram penhorados e avaliados bens do devedor às fls. 359/363 e fls. 

374/391.

A Vara do Trabalho de Primavera do Leste informa que os imóveis 

inscritos nas matrículas n. 2.638, 2.641 e 2.642 do CRI de Campo Verde 

foram arrematados (fls. 394/398).

Ato contínuo, a parte autora desiste das penhoras incidentes sobre os 

veículos constritos via RENAJUD e requer seja reconhecida a sucessão 

empresarial e a consequente intimação da empresa COMERCIAL 

AMAZÔNICA DE PETRÓLEO LTDA para cumprimento da sentença. Pleiteia, 

também, seja a realização de penhora on-line e, alternativamente, o 

bloqueio via RENAJUD de bens da empresa sucessora, intimando-se o 

executado para constituir capital suja renda assegure o pagamento da 

pensão e dos danos morais em atraso, assim como do valor das parcelas 

vincendas da pensão (fls. 403/439).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, extrai-se dos autos que a parte exequente desiste das 

restrições efetivadas por meio do sistema RENAJUD (fls. 374/391), ao 

argumento de que incidem sobre os bens móveis diversas penhoras 

trabalhistas e que possuem mais de 20 anos de uso (fls. 403). Assim, 

DEFIRO o pedido formulado e, via de consequência, DETERMINO a baixa 

das restrições.

Denota-se, ainda, que a parte exequente pretende seja reconhecida a 

sucessão empresarial.

De elementar conhecimento que para a exploração da atividade econômica 

há a necessidade do empresário organizar os fatores de produção 

aplicando capital num conjunto mínimo de bens, ao qual denomina-se 

estabelecimento empresarial.

 Neste sentido, o Código Civil é contumaz ao dispor que “considera-se 

estabelecimento comercial todo complexo de bens organizado, para 

exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

 De igual modo, o estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de 

coisa, e pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, 

translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza, 

sobretudo em relação a sua alienação, sendo de elementar conhecimento 

que o “adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento de 

débitos anteriores à transferência, desde que regularmente 

contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado 

pelo prazo de um ano, a partir, quantos aos créditos vencidos, da 

publicação, e, quantos aos autos, da data do vencimento”.

 Feitas essas considerações, tenho que razão assiste ao exequente.

 E o primeiro argumento que dá respaldo a essa conclusão é o fato de que 

a cópia do relatório de análise elaborado pela Delegacia de Repressão a 

Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos que instrui o presente 

feito revela que a empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA 

entregou 10 postos de gasolina à GERCIO JÚNIOR, representante da 

empresa GLOBO FOMENTO, como forma de pagamento de valores 

tomados como empréstimo (agiotagem), mediante simulação de contrato de 

compra e venda firmado em 21.08.2007 entre a empresa ora executada e 
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a COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÔLEO LTDA, mesma data em que fora 

esta última constituída.

A corroborar tal assertiva, tem-se que o documento acima referido 

menciona que ao prestar declarações acerca do pagamento da dívida à 

Gercio JR, perante a Polícia Federal, o Sr. José Haroldo Ribeiro Filho, 

representante da empresa devedora, afirmou que “a COMERCIAL 

AMAZONIA DE PETRÓLEO” foi constituída justamente para assumir os 

negócios da Santa Rita, e, inclusive, GERCIO JUNIOR usou a razão social 

da Santa Rita por um tempo, mas não se recorda bem por quanto tempo” 

(fls. 418).

Não é demais advertir que as informações e documentos trazidos pela 

parte exequente são relativos à OPERAÇÃO ARARATH, realizada pela 

Justiça Federal, cujas investigações apontaram que a Comercial Santa Rita 

LTDA entregou seus postos de combustível por R$ 549.387,97 cada, 

totalizando o valor de R$ 5.493.879,70, quantia semelhante ao consignado 

no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão e Outras 

avenças firmada com GERCIO JUNIOR, indicando que os estabelecimentos 

foram ofertados para quitar dívida e atualmente funcionam com a 

denominação de Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

Tanto é assim que um uma testemunha inquirida na referida operação 

declarou à Polícia Federal que os postos de combustíveis antes 

pertencentes à devedora foram dela tomados por meio de prática de 

ameaça no intento de forçá-la a pagar débitos junto a agiotas, os quais 

atualmente compõem o patrimônio da empesa Amazônia Petróleo.

Logo, fácil é concluir que ocorreu a sucessão empresarial, nos termos 

disciplinados pelo Código Civil.

 Ademais, é patente que a legislação comercial rege e protege a atividade 

empresarial e a relação entre empresas. Sendo assim, os contratos 

inerentes à atividade empresarial, como é o caso, não estão vinculados a 

pessoa física, empreendedora do negócio, mas sim ao estabelecimento, 

motivo pelo qual a transferência do proprietário da empresa, implica na 

responsabilidade do sucessor em relação às obrigações assumidas tanto 

com fornecedores, consumidores, como empregador, incluindo-se também 

as tributárias.

 No caso dos autos, as alegações da parte autora são corroboradas pelos 

documentos carreados ao longo dos autos.

 De inteira pertinência ao tema versado, já se pronunciou o Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - LEGITIMIDADE 

PASSIVA - SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO - APROVEITAMENTO DA 

MARCA E DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SUCEDIDA - 

FUNCIONAMENTO NO MESMO LOCAL - RESPONSABILIDADE PELAS 

DÍVIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO. Fortes indícios são suficientes para 

caracterizar a sucessão empresarial, que não necessita ser formalizada 

para que a empresa sucessora responda pelas dívidas da sucedida. (Ap 

81193/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

Assim, a sucessão empresarial deve ser declarada e a empresa 

COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA incluída no polo passivo da 

presente demanda.

 Saliento, contudo, que tal conclusão não afasta a possibilidade de que 

posteriormente se verifique a efetiva inocorrência de sucessão, com a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva.

 Diante do exposto, DECLARO a sucessão empresarial da requerida 

COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA por COMERCIAL 

AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, devendo, por conseguinte, ser esta 

última incluída no polo passivo da presente demanda.

 Sendo assim, INTIME-SE a empresa sucessora (COMERCIAL AMAZÔNIA 

DE PETRÓLEO LTDA) no endereço apontado as fls. 410 (item 2), na forma 

do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 

523, NCPC), oportunidade em que deverá ser cientificada acerca da 

penhora e avaliação efetivadas às fls. 360/362.

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença, volvam os 

autos conclusos para análise dos requerimentos formulados nos itens “a” 

e “b” de fls. 407/408.

MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a efetivação da 

baixa das constrições por meio do sistema RENAJUD.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 24 de novembro de 2016.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26584 Nr: 689-93.2009.811.0051

 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: Adriano Schnorrenberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A

 Processo N° 2009/47– Código 26584

Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença, devendo ser realizadas às 

devidas anotações quanto à conversão do presente feito no sistema 

Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelos credores (art. 523, NCPC), sob pena 

de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE os 

exequentes para que acostem aos autos planilha atualizada de seus 

créditos, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios acima 

mencionados e, não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC. O Sr. Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e 

opor, já no auto de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e 

ss, todos do NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÃO, ainda, os exequentes providenciarem, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 
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INTIMANDO-SE a devedora para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 13 de fevereiro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14860 Nr: 785-16.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoofort Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Nelson Fernandes - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT, Juliano Cesar Clemente - OAB:14340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 Destarte, DETERMINO a intimação da exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDICAR bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução. Na eventualidade de a credora permanecer silente, desde logo, 

SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição 

(art. 921, § 1º, do NCPC. Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens 

penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 

921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção, nos termos do item 2.29.1 da CNGC. DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (item 2.29.1.2 da CNGC). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (item 2.29.2 da CNGC). Frisa-se, por pertinente, 

que encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte 

executada, o processo será desarquivado para prosseguimento da 

execução (art.921, §3º do NCPC).CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Campo Verde - MT, 14 de fevereiro de 2017. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83008 Nr: 2588-53.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2588-53.2014.811.0051 (Código 83008).

Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por ELIEL ALVES DE 

SOUSA em desfavor de ALDAIR RODRIGUES VILELA, para recebimento 

de honorários sucumbenciais e para o pagamento das custas 

processuais, fixados em sentença de fls. 81/84 (fls. 86/90). RECEBO, 

pois, tal pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações quanto à 

conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de 

custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 04 de outubro de 2016.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77501 Nr: 2440-76.2013.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302, Julieta Marinho Pires Cezario - OAB:14272, Maria 

Leopoldina Curvo de Campos Cardoso - OAB:MT/6.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 Processo nº 2440-76.2013.811.0051 (Código 77501).

Ação de Guarda de Menor c/c Pedido de Liminar “Inaudita Altera Pars”.

Vistos etc.

IVALDO RODRIGUES PEREIRA propõe ação de guarda de menor c/c 

pedido de liminar inaudita altera pars em face de FELIPE RODRIGUES 

PEREIRA representado por Magna Pereira da Silva, todos já devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que não foi possível realizar o estudo psicossocial 

com os envolvidos, pois estes não foram encontrados nos endereços 

indicados (fls. 59/60, fls. 66 e fls. 73).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fls. 77).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, registra-se que a alteração da adresse do autor sem 

comunicação do juízo evidencia abandono da causa, pois é seu dever 

manter atualizado seu cadastro, a fim de que as diligências que lhe 

incumbem sejam atendidas.

 A reforçar, intimado por meio de seu advogado para atualizar seu 

endereço, o requerente quedou-se inerte (fls. 67 e fls. 69).

Ante os relatos acima, ad argumentandum tantum, é dever das partes 

comunicar qualquer mudança de endereço e sendo caracterizada a 

desídia, alternativa outra não há se não a extinção do feito sem resolução 

do mérito.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
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com supedâneo no artigo 485, incisos III e IV, do NCPC.

CONDENO o requerente no pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO temporariamente sua exigibilidade em razão do que preconiza 

o artigo 98, §3º do NCPC.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 13 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35646 Nr: 2186-74.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Do Carmo Verraz Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Rúbia Orione de 

Araújo Aude - OAB:/MT 11.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2186-74.2011.811.0051 – Código 35646.

Cumprimento de Sentença – Ação Previdenciária para a Concessão de 

Pensão por Morte de Trabalhador Rural.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por DO CARMO FERRAZ 

GOMES, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S encontram se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 202).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 200/201.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da procuradora da exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 58-13.2013.811.0051

 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: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 58-13.2013.811.0051 (Código 75065).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

propõe ação de execução de título extrajudicial em face de ADEMAR 

ANTONIO ARAÚJO, ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a requerente não possui interesse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugna pela extinção do 

processo (fls. 94).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC: Art. 775. O exequente tem o direito 

de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a autora no pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, com amparo no art. 90 da legislação processual vigente.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 20 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 121446 Nr: 1846-23.2017.811.0051

 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: Neuri Gilberto Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC), sob pena de indeferimento do pedido, assim como corrija o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, como disciplina o art. 

321, parágrafo único, do novo Código de Processo 

Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 21 

de março de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 3075-86.2015.811.0051

 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: Osvaldo Maciel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes para no prazo legal manifestarem acerca do Laudo 

juntado Ref. 38, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73996 Nr: 2983-16.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Mendes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 2983-16.2012.811.0051 (Código 73996)

Cumprimento de sentença – Ação de Conversão de Auxílio Doença em 

Aposentadoria por Invalidez.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por RICARDO 
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FERREIRA GARCIA em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, encontram se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls.116).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls.114.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 10 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24383 Nr: 2338-30.2008.811.0051

 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: Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Aparecido Tavares 

Peixoto, Robson Marinho, Sandra Nara Mariussi Peixoto, Sílvia Tedeschi 

Rocha Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:8265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:5.871/MS

 Processo nº 2338-30.2008.811.0051 – Cód. 24383.

Ação Declaratória Revisional Contratual.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória revisional contratual movida por MARINHO E 

TAVARES PEIXOTO LTDA, APARECIDO TAVARES PEIXOTO, ROBSON 

MARINHO, SANDRA NARA MARIUSSI PEIXOTO e SÍLVIA TEDESCHI 

ROCHA MARINHO em face de HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO 

MÚLTIPLO, todos já devidamente qualificados.

O feito foi julgado procedente e, por consequência, houve a condenação 

da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 215/227).

Infere-se dos autos que a instituição financeira executada comparece 

espontaneamente aos autos e comprova o depósito da condenação (fls. 

274/275).

 Em seguida, requer a parte credora sejam liberados os valores 

depositados (fls. 276).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que houve o integral pagamento da condenação pelo devedor.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do exequente, 

observando a conta bancária indicada às fls. 276.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 10 de março de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23345 Nr: 1296-43.2008.811.0051

 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: Lori Maria Butzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2008/129 – Código 23345.

Cumprimento de Sentença – Ação de Pensão por Morte Rural.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por LORI MARIA BUTZEN, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, já 

devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, encontram se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 169/171).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 167/168.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25932 Nr: 27-32.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pedranjo, Lourival Cândido Portuguêz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maria Costa Botelho - 

OAB:11881-A/MT, Daniela Sampaio Steinle - OAB:12266-B/MT, Fábio 

Dorilêo Vieira - OAB:OAB/MT 10439, Mônica Aparecida Magalhães 

Fanaia - OAB:10.439/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Processo n° 27-32.2009.811.0051 – Código 25932.

Cumprimento de Sentença – Ação de Reestabelecimento de 

Auxílio-Doença c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ELIANE PEDRANJO, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, já 

devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 277).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 276.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da procuradora da exequente, já que possui poderes para 
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desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 20601 Nr: 2920-64.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2920-64.2007.811.0051 – Código 20601.

Cumprimento de Sentença – Ação de Aposentadoria Rural por Idade.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por MARIA DA SILVA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, já 

devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 179/181).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 172/178.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76860 Nr: 1820-64.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldino Alves Bidu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Batista de 

Albuquerque - OAB:18.615MT, Simonia Ferreira dos Santos - 

OAB:MT 11.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1820-64.2013.811.0051 – Código 76860.

Cumprimento de Sentença – Ação Constitutiva de Benefício Previdenciário 

Rural.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por GERALDINO ALVES 

BIDU, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 161).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 159/160.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da procuradora da exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33935 Nr: 478-86.2011.811.0051

 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: Erica Pudell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo n° 478-86.2011.811.0051 – Código 33935.

Cumprimento de Sentença – Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por 

Idade.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ERICA PUDELL, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, já 

devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 156).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 152/155.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34403 Nr: 942-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicia Maria Mariano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo n° 942-13.2011.811.0051 – Código 34403.

Cumprimento de Sentença – Ação para Reativação de Auxílio-Doença e 
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Transformação do Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez 

Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Pedido de Tutela antecipada 

(Urgente).

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por NICIA MARIA 

MARIANO MARTINS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 156).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 154/155.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da procuradora da exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35480 Nr: 2020-42.2011.811.0051

 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: Jussara Frumi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Macohin Siegel - 

OAB:23.056/SC, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2020-42.2011.811.0051 – Código 35480.

Cumprimento de Sentença – Ação de Revisão Previdenciário.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por JUSSARA FRUMI DE 

SOUZA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S encontram se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 95-V).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 94/95.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80530 Nr: 772-36.2014.811.0051

 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: Neusa Alarção Cividini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 772-36.2014.811.0051 – Código 80530.

Cumprimento de Sentença – Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por 

Idade.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por NEUSA ALARCÃO 

CIVIDINI, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, já devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, referentes ao valor 

principal, encontram se depositados, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 95).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósitos de fls. 93/94.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Campo Verde, 17 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 240-96.2013.811.0051

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Luiz Rebelato Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 240-96.2013.811.0051 (Código 75247).

Restituição de Veículo Automotor com Pedido de Liminar.

Vistos etc.

EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA, devidamente qualificado nos autos, 

requer a restituição do veículo Fiat Palio Economy, ano/modelo 2009/2010, 

bem como do aparelho celular marca Samsung, os quais foram 

apreendidos pela autoridade policial, consoante inquérito de nº. 31/2013, 

anexado às fls. 27/91.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugna pelo indeferimento dos 

pedidos autorais, em razão da ausência de provas quanto à propriedade 

dos objetos descritos na exordial (fls. 93).

Não obstante, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 o pedido do autor 

foi postergado para análise conjunta com a representação de código 

75224 (fls. 94).

Em seguida, considerando que houve ordem de restituição dos bens 

apreendidos na sentença da representação acima referida, o Parquet 

nada postulou (fls. 99).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 Extrai-se dos autos que a representação em desfavor do adolescente 

que se encontra na posse do veículo, objeto do presente feito, foi extinta, 

sendo determinada a restituição dos bens apreendidos, consoante se 
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infere da sentença prolatada no processo de código 75224.

Não isso bastasse, constata-se que o veículo já havia sido liberado por 

ordem do juiz que jurisdicionava a 1ª Vara desta Comarca (fls. 100/101), 

nos autos de código 75.879.

Logo, inexistem motivos para prosseguimento do feito ante a perda 

superveniente do objeto.

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse de 

agir, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 20 de março de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 2560-90.2011.811.0051

 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: Mayara Damiana Dantas de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A, Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10.292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17.826A, Oseias Luiz Ferreira - OAB:OAB/MT 12.860

 Diante do exposto, CONVERTO a penhora online em pagamento e 

DETERMINO a transferência dos valores constritos às fls. 259/260 para a 

conta bancária indicada pela exequente, eis que estes correspondem ao 

valor remanescente do débito até a data em que efetivada a constrição. 

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades 

de estilo.Campo Verde-MT, 20 de março de 2017.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32840 Nr: 2959-56.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro de Souza Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias, INDICAR bens penhoráveis, sob pena e suspensão. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 2094-91.2014.811.0051

 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: Henio Stragliotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Certifico e dou fé, que considerando que a intimação de fls. 122 não foi 

publicada no DJE, INTIMO a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte 

Requerida.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18563 Nr: 912-17.2007.811.0051

 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: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Montemezzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral - 

OAB:26.866 OAB/PR, Rafael Barion de Paula - OAB:11063/MT

 Certifico e dou fé, que o requerido não entregou o bem e naó contestou a 

ação, embora citado. Que INTIMO a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, ressaltando o que o NCPC não 

contempla as ações de depósito.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30600 Nr: 708-65.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Amigão Ltda

 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:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80640 Nr: 865-96.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Big Dutchman Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto Sousa Muniz - 

OAB:203.012-A

 Certifico e dou fé, que embora intimada via DJE n.º 9950 publicado em 

31/01/2017, até a presente data a parte executada não efetuou o 

cumprimento da sentença. Que INTIMO a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 705 Nr: 2078-89.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azeumauth Enchon Dias, José Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goés 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210, Leandro de Souza Bonfim - OAB:19247

 Certifico e dou fé, que considerando que a publicação da certidão de 

fls.166 fora publicado para advogado diverso daquele constituído nos 

autos, INTIMO novamente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar planilha atualizada do débito, viabilizando a expedição de 

ordem de penhora.

É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 3472-53.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Certifico e dou fé, que intimo a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

informar este Juízo acerca do cumprimento ou não da primeira parcela do 

acordo, ressaltando que a inércia do credor no prazo acima assinalado, 

será compreendida como concordância com a extinção do processo.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72705 Nr: 1694-48.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CelsoMarcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodojunior Logística e Transportes - EIRELE - 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, 

§2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores 

indicados no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescidos de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, 

NCPC), sob pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de 

honorários advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do 

NCPC), e que a ainda, a decisão judicial poderá ser levada a protesto por 

falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 780-52.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Processo nº 780-52.2010.811.0051 – Cód. 30674.

Cumprimento de sentença – Ação Revisional de Contrato Bancário c/c 

Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação Parcial da Tutela.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença que DEMÉRCIO LUIZ 

GUENO move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados.

O exequente, nos termos da decisão de fls. 336, pugna pelo recebimento 

dos valores referentes ao saldo remanescente do valor da condenação, 

acostando planilha atualizada às fls. 339.

Por conseguinte, o executado comparece espontaneamente nos autos 

informando o adimplemento do débito (fls. 355/356).

Após, o exequente consigna a concordância com o valor depositado pelo 

devedor, pugnando pela liberação e consequente extinção do feito (fls. 

357).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que razão não persiste para o prosseguimento do 

feito, uma vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, tendo em vista a satisfação do débito efetuado pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Por corolário, proceda-se a LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO, 

observada a conta bancária indicada à fl. 357.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 21 de março de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121971 Nr: 2036-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145B/MT

 Diante do exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Justiça Federal, a quem os autos 

devem ser encaminhados, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e à Defesa do segregado da presente 

decisão.Cumpra-se nos termos da CNGC.Campo Verde/MT, 22 de março 

de 2017.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121535 Nr: 1882-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação feito pelo Acusado MAYCON HENRIQUE DA 

SILVA.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 23 de março 

de 2017.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 1085-02.2011.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Autos n° 1085-02.2011.811.0051 – Cód. 34546

Ação Penal – Estupro

 Decisão.

Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 193, em que a vítima informa a 

impossibilidade de comparecer à audiência designada para o dia 

29.03.2017, tendo em vista que nesta data seu marido tem uma cirurgia 

marcada na cidade de Cuiabá-MT, redesigno a audiência para oitiva de 

Crislaine Cordeiro da Silva outrora aprazada para realizar-se no dia 11 de 

abril de 2017, às 18:00 horas (MT).

Intime-se o advogado do réu e a vítima.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 23 de março de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115232 Nr: 4798-09.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vachin da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 4798-09.2016 – Cód. 115232Ação Penal Decisão.Vistos 

etc:“Portanto, CONDENO o Acusado Tiago Vachin da Cruz a cumprir a 

pena privativa de liberdade total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias multa, fixados no mínimo legal.Atendidos, pelo Acusado, 

os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) 

salários mínimos (R$ 2.811,00). Os valores poderão ser divididos em até 

08 (oito) parcelas, as quais deverão ser depositadas na agência 3037-6, 

conta corrente 35.194-6, do Banco do Brasil, para que posteriormente 

sejam encaminhados às entidades desta Comarca.Obediente ao art. 44, § 

2º, do CP, CONDENO o Acusado, ainda, à pena de interdição temporária 

de direitos, a fim de proibir que frequente bares, boates ou 

congêneres.Impossível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), 

pois, o total da condenação gerou pena superior a 02 (dois) anos, estando 

assim ausente o requisito objetivo.”No mais, permanecem inalterados os 

termos da sentença lançada nos autos.P. I. C. Campo Verde /MT, 20 de 

março de 2017.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 7232 Nr: 778-95.2003.811.0029

 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: ANGELO SANTOS SCATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federação Mineira de Futebol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Aparecido de Souza - 

OAB:4603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Leite Ribeiro - 

OAB:87.840/MG, LUIZ ALBERTO DE REZENDE - OAB:83446/MG, Nilson 

Reis - OAB:8.078/MG, RODRIGO PIRES DINIZ - OAB:83226/MG, SERGIO 

SOUZA DE RESENDE - OAB:111955 , Tiago Souza de Resende - 

OAB:98.738/MG

 Autos nº. 778-95.2003.811.0029 (7232)

Vistos, etc.

 Em resposta a nota de devolução nº 1231, reitere o ofício de fl. 327, 

fazendo acompanhar os documentos de fl. 333/336.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20171 Nr: 932-06.2009.811.0029

 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: Espolio de Alberto Leopoldo Rutzen, Inge Rutzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Carolina Pereira Tomé Wichoski - OAB:65.216/PR, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Autos nº. 932-06.2009.811.0029 (20171)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 2167-42.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bang Fietz & Cia Ltda -ME, Nelly Bang Fietz, 

TEREZINHA GOMES DA SILVA, EDEMAR FIETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Autos nº. 2167-42.2008.811.0029 (18958)

Vistos, etc.

 Havendo a concordância da parte, conforme fl. 161, intime-se a parte 

autora para que proceda o depósito dos honorários periciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo a Sra. Gestora informar os dados necessários 

para o referido depósito.

 Feito isso, intime-se a Sra. Perita para que dê início aos trabalhos e 

apresente o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 

sua intimação.

 Com o aporte do laudo aos autos, abra-se vista às partes para 

manifestação.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 666-38.2017.811.0029

 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: Vilmones Martins de Freitas

 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:

 Autos nº. 666-38.2017.811.0029 (59420)

Vistos, etc.

 Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.

 Cite-se a Autarquia Federal ré mediante remessa dos autos, para 

querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil).

No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 
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respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/06.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 07 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 870-24.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5681 MT, Thalles Lange - OAB:OAB/MT-11922

 Autos nº. 870-24.2013.811.0029 (42014)

Vistos, etc.

 Considerando o evidente caráter infringente dos presentes embargos de 

declaração, vistas ao Ministério Público para contrarrazões e após, 

concluso.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 08 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59395 Nr: 649-02.2017.811.0029

 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: SIRLEI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 649-02.2017.811.0029 (59395)

Vistos, etc.

 Postergo a análise do pedido antecipação de tutela.

 Oficie-se com urgência à Agência Sucursal do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para que apresente o espelho do histórico de 

contribuições previdenciárias em nome da autora SIRLEI CARDOSO – 

portadora do CPF nº 896.511.461-68(CNIS), tanto atuais quanto antigas se 

houver.

 Aportada a informação, imediatamente concluso para análise do pedido 

liminar.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 13 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59527 Nr: 727-93.2017.811.0029

 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: Lourdes Maria S. Poletto

 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:

 Autos nº. 727-93.2017.811.0029 (59527)

Vistos, etc.

 Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.

 Cite-se a Autarquia Federal ré mediante remessa dos autos, para 

querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil).

No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/06.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 14 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59555 Nr: 742-62.2017.811.0029

 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: Elmir Luiz Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 742-62.2017.811.0029 (59555)

Vistos, etc.

 Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.

 Cite-se a Autarquia Federal ré mediante remessa dos autos, para 

querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil).

No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/06.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 14 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 730-48.2017.811.0029

 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: LOURDES MARCHIORI DE SOUZA

 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:

 Autos nº. 730-48.2017.811.0029 (59530)

Vistos, etc.

 Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.
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 Cite-se a Autarquia Federal ré mediante remessa dos autos, para 

querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil).

No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/06.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 14 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59521 Nr: 721-86.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Salete Faleguski Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:OAB/MT 7.603-B

 Autos nº. 721-86.2017.811.0029 (59521)

Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

 Para a oitiva da testemunha EDIVAN FALIGUSKI, designo a data de 30 de 

maio de 2017 às 12h30min (horário oficial 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, 14 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59594 Nr: 770-30.2017.811.0029

 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: Douglas Farias da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Deisiani Silva de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT22439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo o requerente 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.Além disso, deverá o autor, 

providenciar a juntada do contrato original de fl. 30/32, devidamente 

assinado pelas partes, sob pena de extinção.Deverá o requerente também 

providenciar o pagamento dos tributos, vinculados ao licenciamento, pois 

tal obrigação tem presunção de constitucionalidade. Às providências. 

Cumpra-se. Intime-se.Canarana, 15 de março de 2017.Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49075 Nr: 1235-10.2015.811.0029

 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: Anair Borges Seibert

 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: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 Autos nº. 1235.10.2015.811.0029 (49075)

Vistos, etc.

 Considerando o disposto do artigo 932, incisos III e V, do NCPC, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

para apreciação de recurso de apelação (fls. 54/63).

“Art. 932. Incumbe ao relator:

...

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 

impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

...

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:”

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59101 Nr: 472-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comunitária e Cultural de Gaucha 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Fed.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 472-38.2017.811.0029 (59101)

Vistos, etc.

 Primeiramente, justifica-se o presente feito estar sendo despachado 

somente na data de hoje por não ter sido enviado pela secretaria ao 

gabinete como inicial, sendo enviado com a carga de demais processos 

em trâmite nesta Vara, aguardando a fila de prioridades (por data) nos 

escaninhos.

Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59111 Nr: 477-60.2017.811.0029

 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: Joana Pereira Neves

 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:

 Autos nº. 477-60.2017.811.0029 (59111)

Vistos, etc.

 Primeiramente, justifica-se o presente feito estar sendo despachado 

somente na data de hoje por não ter sido enviado pela secretaria ao 

gabinete como inicial, sendo enviado com a carga de demais processos 

em trâmite nesta Vara, aguardando a fila de prioridades (por data) nos 

escaninhos.

Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.

 Cite-se a Autarquia Federal ré mediante remessa dos autos, para 

querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil).
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No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/06.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57576 Nr: 2723-63.2016.811.0029

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:5880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do artigo 25, caput e parágrafo 5º, da Lei n° 

9.605/98, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de restituição dos objetos descritos acima, sendo que o destino dos 

mesmos será apurado na sentença no processo principal.Após o trânsito 

em julgado da presente decisão, certifique-se seu teor nos autos 

principais, arquivando-se estes autos.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 16 de março 2017.Darwin 

de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52821 Nr: 24-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gama de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR 

VALDECI GAMA DE OLIVEIRA já qualificado, como incurso nas sanções 

penais do artigo 147 do Código Penal.IV.DOSIMETRIA DA PENA O réu não 

tem antecedentes. Ora, como o as circunstâncias judiciais são favoráveis, 

deve ser a pena fixada no mínimo legal, em 01 (um) mês detenção.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, constato que há circunstância 

agravante da reincidência, pela qual elevo a pena em 01 (um) mês, 

fixando-a em 02 (dois) meses de detenção. Como inexistem causas de 

diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho 

inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 02 

(dois) meses de detenção. Isso posto, fixo a pena definitiva para o crime 

de ameaça, condenando VALDECI GAMA DE OLIVEIRA em 02 (dois) 

meses de detenção.V.PROVIDÊNCIAS FINAIS Levando-se em conta que o 

acusado é reincidente, determino que a pena imposta seja cumprida 

inicialmente em regime semiaberto, na esteira das balizas impostas pelo 

artigo 33, § 2º, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ. Incabíveis as 

referidas benesses da substituição por pena restritiva de direito, diante do 

não atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos delineados no artigo 

44, II e III, e artigo 77, caput, e incisos I e II, do Código Penal, de sorte a não 

se revelarem suficientes e adequadas para a prevenção e reprovação do 

crime. Constatada a prática, em tese, de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos dos artigos 7º, 18, 19, 22 e 23 da Lei nº 

11.340/2006, aplico, de imediato, ao agressor, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da 

intimação da vítima: a) suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 

10.826/2003; b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com 

a ofendida, caso já não estejam residindo em locais separados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26645 Nr: 513-15.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Nicolai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Fabricio Kava - OAB:32308/PR, Igor Giraldi Faria - 

OAB:7245/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/PR 7.295, Servio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918/MT

 Autos nº. 513-15.2011.811.0029 (26645)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17637 Nr: 866-60.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Autos nº. 866-60.2008.811.0029 (17637)

Vistos, etc.

 Recebo a impugnação da parte executada.

Vista dos autos a parte exequente, para que se manifeste sobre a 

impugnação de fl. 353/356, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26644 Nr: 512-30.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Nicolai, Jeferson Nicolai, Valdir Nicolai, 

Ivo Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, Maurício Jacson Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Autos nº. 512-30.2011.811.0029 (26644)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44434 Nr: 924-53.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Piacentini, Alisson Piacentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, 

Mariah Rodrigues Metsavaht - OAB:39.140/GO

 Autos nº. 924-53.2014.811.0029 (44434)

Vistos, etc.

 Cuida-se de embargos de declaração de decisão, interposto por BANCO 

JOHN DEERE S/A, que no seu entender foi equivocada, com relação a 

determinação da intimação do espólio, na pessoa de seu representante 

nos termos da decisão inicial.

Decido.

A decisão de fls. 154, deferiu a substituição processual, tendo em vista o 

falecimento do executado Sérgio Piacentini, bem como a intimação do 

representante do espolio Suzana, nos termos da decisão inicial, que 

determinou a citação dos executados.

A parte, não se conformando com referida decisão, interpôs os presentes 

embargos alegando ter sido equivocada a referida decisão, por não 

necessitar a citação, mas tão somente a intimação, para tomar ciência no 

estado em que se encontra o presente feito.

Assim CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, por serem tempestivos e, 

no mérito dou PROVIMENTO ao recurso a fim de sanar o equívoco 

alegado, acrescentando à decisão a seguinte redação:

 “Após, intime-se o espólio na pessoa do sua representante Suzana, para 

que tome ciência do presente feito”.

 Intimem-se as partes.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 2356-15.2011.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M G Beine Comercio - ME, Bartira Miranda 

Gardes Beine, João Bosco Gardes, Maria Neusite Miranda Gardes, Carlos 

Eduardo Ferri Beine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819/PR, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Autos nº. 2356-15.2011.811.0029 (28482)

Vistos, etc.

 Considerando o disposto do artigo 932, incisos III e V, do NCPC, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

para apreciação de recurso de apelação (fls. 54/63).

“Art. 932. Incumbe ao relator:

...

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 

impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

...

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:”

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 2628-33.2016.811.0029

 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: ROSAMARI WALBRINK BIESCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: 2628-33.2016.811.0029 (57382)

Vistos.

Com a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

Intimem-se as partes e seus Procuradores.

Após, concluso para decisão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 17 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18658 Nr: 1875-57.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane de Oliveira Matias Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico de Souza - 

OAB:8030/GO

 Autos nº. 1875-57.2008.811.0029 (18658)

Vistos, etc.

 Diante da petição de fl. 136/137, intime-se o douto advogado para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 17 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58031 Nr: 2962-67.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS, DARLI DOS 

SANTOS DIAS, JOÃO PAULO BORGES PEREIRA, LUIZ PAULO BORGES 

PEREIRA, ADÃO FERNANDES DE SOUZA, ALMERINDO ALEXANDRE 

FEITOSA, CHARLENE DA SILVA NOVAIS, IVANILDA BILHERME BATISTA, 

WEMERSON DE MOURA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane A. Theodoro de 

Moraes - OAB:11.950/MT, Aline Massabki Rensi - OAB:9311/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031/B, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217, Vânia Cavalheiro Moraes Ranzi - OAB:8477-A - MT

 Vistos. Foi nomeado para o ato a Dr. (a). Jhennifer Thais de Souza Alves 

em defesa do acusado, devidamente inscrito (a) na Ordem dos 

Advogados sob o nº 22184/0 MT para o qual arbitro desde já os 

honorários em 01 (um) URH, devendo a secretaria expedir a competente 

certidão.

Devidamente cumprida, devolve-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57343 Nr: 2622-26.2016.811.0029

 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: Amélia da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 
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OAB:8.625-A-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2622-26.2016.811.0029 (57343)

Vistos, etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 04/04 de 2017 às 15h00min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, 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, 22 de fevereiro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 705-35.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Farias da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT22439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 705-35.2017.811.0029 (59490)

Vistos, etc.

 Intime-se o procurador da parte autora, para que regularize a petição 

inicial, opondo sua assinatura.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 13 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41318 Nr: 86-47.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Bebidas Horizonte Ltda- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, Fernando Emilio Tiesca - OAB:8599/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A 84.206/S

 Autos nº. 86-47.2013.811.0029 (41318)

Vistos, etc.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela petição da parte exequente de fl. 

345, que houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas se houver, pelo executado.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 16 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 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

 Vistos. Embora devidamente intimada a testemunha deixou de comparecer 

injustificadamente. Assim, foi determinado a sua condução coercitiva, não 

sendo localizada.

Abra-se vista ao Ministério Público (apuração de crime de desobediência 

em tese).

 Com o retorno dos autos, devolve-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43149 Nr: 2042-98.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAISA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIANA FRANCESCHET MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Ribeiro de Sousa Lemos 

- OAB:21037 GO, MURILO LOPES ROSA - OAB:43859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2042-98.2013.811.0029 (43149)

Vistos, etc.

 Conforme documentos em anexo, razão assiste a parte exequente.

 Assim, expeça-se novo alvará para liberação dos valores bloqueados na 

conta informada nas fl. 60.

 Após, confirmado o recebimento pela exequente, remetam-se os autos 

arquivo, conforme já determinado na sentença de fl. 85.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 1474-77.2016.811.0029

 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: Jose da 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:

 Autos nº. 1474-77.2016.811.0029 (55410)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a informação de fl. 91..

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42753 Nr: 1652-31.2013.811.0029

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVS, Jessica Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDdP, AMdP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1652-31.2013.811.0029 (42753)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46017 Nr: 2010-59.2014.811.0029

 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: JR, EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2010-59.2014.811.0029 (46017)

Vistos, etc.

 Tendo em vista que a ação de regulamentação de visitas é uma ação 

autônoma, desentranhem-se a petição de fl. 28/29, bem como os 

documentos de fl. 30/31 para que sejam distribuídos em autos próprios.

 Feito isso, devera o douto procurador providenciar as cópias dos 

documentos necessários dos presentes autos para instruir o feito de 

regulamentação de visitas.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2516 Nr: 25-46.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Generos Alimentícios Três 

Passos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:PROC. FAZ NAC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Autos nº. 25-46.2000.811.0029 (2516)

Vistos, etc.

 Intime-se a Exequente, mediante remessa dos autos, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da exceção de pré-executividade 

interposta pelo Executado (fls. 156/160).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18931 Nr: 2147-51.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nitral Urbana Laboratórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferticana Comércio e Representações Ltda, 

Jussemara Teresa de Campos, Verno Boufleur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25698/PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Vivian Lambert 

Azzolini - OAB:39598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Autos nº. 2147-51.2008.811.0029 (18931)

Vistos, etc.

 Tendo em vista que devidamente intimada a parte executada nada 

manifestou sobre o pedido, assim na forma do art. 778, §1º, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de substituição 

processual.

 CORRIJA-SE, no Sistema Apolo, bem como na capa dos autos, o polo 

ativo da presente execução, nele fazendo constar BASF AGRICULTURA 

STECIALTIES LTDA.

 Após, expeça-se alvará para levantamento de valores, que se encontram 

depositados na conta judicial, conforme dados bancários informados nas 

fl. 372.

 Confirmado o recebimento pela parte, e já havendo trânsito em julgado da 

sentença de fl. 371, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Cumpra-se. Intime-se.

 Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41248 Nr: 2568-02.2012.811.0029

 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): Comercio de Bebidas Horizonte Ltda- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A 84.206/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Kuhn - OAB:33.460/SC, 

Darlan José Kuhn - OAB:29586/SC, Fernando Emilio Tiesca - 

OAB:8599/SC, Jairo Antonio Kohl - OAB:21377/SC, Marco André 

Schacker - OAB:34.487/SC

 Autos nº. 2568-02.2012.811.0029 (41248)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora (Banco Bradesco S/A), para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de fl. 325.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 1687-30.2009.811.0029

 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: Juraci Antonio Gonzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - OAB:MT 

18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 16.988, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR

 Autos nº. 1687-30.2009.811.0029 (20965)

Vistos, etc.

 Cuida-se de embargos de declaração de decisão, interposto por Juraci 

Antônio Gonzatto, que no seu entender foi obscura, com relação a 

determinação de qual parte deverá arcar com o pagamento dos honorários 

periciais.

Decido.

A decisão de fls. 390, nomeou perito contábil para elaboração de cálculo, 

tendo em vista a complexidade, determinando que a parte requerente 

arcasse com os honorários periciais.
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A parte, não se conformando com referida decisão, interpôs os presentes 

embargos alegando haver a obscuridade na mencionada decisão, não 

restando claro se a parte requerente seria o exequente ou o executado 

que requereu a perícia.

Assim CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, por serem tempestivos e, 

no mérito dou PROVIMENTO ao recurso a fim de sanar a obscuridade 

alegada, acrescentando à decisão a seguinte redação:

 “Os honorários periciais serão suportados pela parte solicitante (Banco 

do Brasil S/A), conforme requerimento de fl. 245”.

 Intimem-se as partes.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 2345-10.2016.811.0029

 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: Eliana de Fatima Guarienti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA LINDALVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada c.c 

Cobrança de Aluguéis, proposta por Eliana de Fátima Guariente em face 

de Lindaura Lindauva da Silva, (qualificados nos autos).

Consta da exordial de fls. 05/13 que celebrou contrato de locação de 

imóvel com a requerida, fixando o valor a ser pago mensalmente em R$ 

600,00 (seiscentos reais) por meio de depósito judicial. Relata, que a parte 

requerida pagou somente R$300,00 (trezentos reais) ficando inadimplente 

no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil de duzentos reais). Aduz, ainda, que 

mesmo após várias tentativas de recebimento amigável dos aluguéis 

atrasados e demais encargos contratuais, a parte requerida não 

demonstrou qualquer interesse em quitá-los, razão pela qual ajuizou a 

presente ação.

 Com a exordial colacionou documentos de fls. 14/18.

Às fls. 24/24-v°, em Audiência de Medicação/Conciliação as partes 

transigiram acordo, pedindo sua homologação e o consequente julgamento 

da lide com resolução de mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada c.c 

Cobrança de Aluguéis, proposta por Eliana de Fátima Guariente em face 

de Lindaura Lindauva da Silva, (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado as fls. 24/24-v°, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 Custas e honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo de fls. 24/24-v°.

Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 1170-78.2016.811.0029

 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): TIAGO DIAS BRACCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A 84.206/S, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 31).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52671 Nr: 3190-76.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR SCHONHOLZER-ME, Valdemar 

Schonholzer, Helena Marli Schonholzer da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas 

partes.Custas e honorários, se houver, na forma transigida pelas partes 

no acordo de fls. 55/56-v°.Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20871 Nr: 1594-67.2009.811.0029

 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: Walmir Graboski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo Schelski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso (Canarana) - OAB:

 Autos nº. 1594-67.2009.811.0029 (20871)

Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado às fls. 118, determino a suspensão da presente 

execução.

Após, manifeste-se a parte independente de intimação.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 06 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67085 Nr: 2572-83.2014.811.0024
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito De Araujo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, a 

ser depositado na Conta Corrente 15.718-X, Agência 1772-8, Banco do 

Brasil S/A, em nome do Juízo de Direito da Comarca de Chapara dos 

Guimarães/MT – CNPJ 01.383.602/0001-38, no valor de R$ 14,40 

(quatorze reais e quarenta centavos), referente a diligência urbana, 

conforme estabelece Portaria 010/2008-DF, na qual estipulou o valor das 

diligências na quantia de R$ 14,40 para cada ato realizado em área urbana 

e o valor de R$ 3,60 o quilômetro para área rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2246-60.2013.811.0024

 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: Alice Cassimira Gasparini

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

está convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

13h30min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67066 Nr: 2556-32.2014.811.0024

 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: Jacy dos Santos 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:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

está convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

16h30min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57873 Nr: 628-80.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Mendes Martins

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

está convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

14h00min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2399-93.2013.811.0024

 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: Nilson Pereira dos Santos

 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:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que na data designada (01/02/2017) para a solenidade 

esta Magistrada se encontrava de licença compensatória, redesigno nova 

solenidade para o dia 02/05/2017, às 13h00min.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39454 Nr: 1961-38.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aidil Gomes Ferreira Monteiro, José Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Pires Modesto, Eliete Maria Dias Ferreira 

Modesto, Darklene Ferreira Modesto, Sue Ellen Ferreira Modesto, Vitor 

Modesto Braz, MB Geotecnologia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doriane J. Psendziuk 

Carvalho - OAB:5262/MT

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que a produção de provas foi declarada 

preclusa aos requeridos (fls. 502-503), ante o decurso de prazo, assim, 

resta prejudicado o pedido de fls. 514-515, assim como o autor da 

demanda desistiu da realização da prova pericial, razão pela qual, 

homologo-o.Por outro lado, analisando os autos, vislumbra-se que 

pretendem os autores o recebimento dos valores atinentes à multa diária 

fixada por este juízo, em caso de recalcitrância no cumprimento da liminar, 

contudo, a execução provisória terá que obedecer aos requisitos do art. 

515 do CPC.[...]Dessa forma, não havendo sentença terminativa, a 

execução provisória da multa fixada deve ser indeferida.Assim sendo, e 

para solução do mérito da causa, entendo necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 7 de junho de 

2017 às 14h00min.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão, que deverão comparecer 

independentes de intimação (art. 455 do CPC).INTIMEM-SE ambas as 

partes através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 

2.8.1.5, CNGC).As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. INTIMEM-SE ambas as partes 

para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89026 Nr: 746-17.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araci Miranda de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ajuizou ação de busca e 

apreensão em desfavor de ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO.

 Requereu a autora, à fl. 30, a desistência do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Recolham-se, portanto, os eventuais mandados que tenham sido 

expedidos, bem como 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74558 Nr: 2202-70.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Timótea Vergília dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TIMÓTEA VERGÍLIA 

DOS ANJOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 Após o levantamento dos valores referentes ao RPV, não obstante 

tivesse sido devidamente intimada a manifestar, nada requereu nos autos.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a parte demandada efetuou o 

pagamento dos valores referentes à condenação, os quais já foram 

devidamente pagos.

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação e o silêncio da 

parte no sentido de requerer o que entender de direito, jugo extinto o 

presente feito, conforme o disposto no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69082 Nr: 3877-05.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALHR, AdSHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Gomes Tesseroli - 

OAB:OAB/PR 48133, TASSIA REGINA LOPES SILVA - OAB:72838

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para que, nos termos do artigo 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, para que manifestem acerca do parecer ministerial de fl. 

209.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88284 Nr: 495-96.2017.811.0024

 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: Fabiana Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO EM 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Fabiana Nascimento de Souza impetrou Mandado de Segurança contra ato 

do Departamento Nacional de Trânsito em Mato Grosso – DETRAN/MT.

Requereu deferimento de liminar para liberação do licenciamento do 

veículo, sob a alegação de que circular com o veículo sem o documento 

poderá levar a apreensão do automóvel, impedindo a impetrante de 

exercer a sua profissão e violando o seu direito de propriedade.

 A liminar pleiteada foi indeferida às fls. 23/24.

Requereu a impetrante, às fls. 27, a desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a impetrante requer a desistência da presente 

ação. Destaco que desnecessária a anuência da autoridade coatora, 

como determina o § 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez 

que não foram apresentadas as informações, conforme determina o artigo 

7º, I da Lei 12.016/2009.

 Diante do exposto, homologo o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente. Por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 1996-27.2013.811.0024

 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: Jandira Luiza Amorim Barros

 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, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - 

OAB:21412/O MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhaes de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88065 Nr: 406-73.2017.811.0024

 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: Alvino Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 
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ALMEIDA - OAB:10732

 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.: 84588 Nr: 3163-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGYANNE ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armesina Maria de Souza, Moacir Rocha, 

NELCY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 788-08.2013.811.0024

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Lescano Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Cristina de Amorim 

Ferraz Jordão - OAB:11657, MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

lembrando que o valor da diligência sofreu alteração, conforme Portaria 

007/2017/DF, sendo o valor do Km rodado de R$ 4,35, impulsiono o 

presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67279 Nr: 2735-63.2014.811.0024

 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: Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - PMDB de Chapada dos Guimarães-MT, João Benedito de 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Chapada 

dos Guimarães/MT, Vereador Carlos Eduardo de Lima Oliveira, Ailto 

Fernandes de Oliveira, Anildo Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:OAB/MT 9140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

lembrando que o valor de cada diligência urbana foi alterado para R$ 30,00 

(trinta reais) conforme Portaria 007/2017/DF, devendo ser depositado o 

valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais)impulsiono o presente feito a fim de 

que seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83777 Nr: 2787-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316

 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.: 63231 Nr: 3096-17.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erzila de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

lembrando que o valor foi alterado para R$ 30,00 (trinta reais) conforme 

Portaria 007/2017/DF, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 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, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62146 Nr: 1947-83.2013.811.0024

 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: Maria de Lourdes Pereira 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, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

estará convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

17h00min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 1240-18.2013.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertino Carvalho dos Santos

 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:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

está convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

15h00min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39140 Nr: 1624-49.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Santo Fotana

 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-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifeste 

nos autos.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62397 Nr: 2215-40.2013.811.0024

 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: Gessi Fátima de Cangussu Brito, Daniel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon - Projetos Incorporações e 

Construção Ltda, Fernando Goulart Sauer, Nilza Crancio Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que na data designada para a solenidade esta Magistrada 

está convocada em Curso PNL – Aplicada a Solução Adequada dos 

Conflitos, organizada pela TJMT entre os dias 14 à 16 de Março, de modo 

a evitar prejuízos as partes, redesigno para a data de 16/05/2017, às 

15h30min.

Intime-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 65710 Nr: 1532-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Williamson Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Danilo Ribeiro de Novais 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Williamson Mora - 

OAB:148.091, Gimena Cristina Albrecht - OAB:166.099

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/05/2017, às 14h00min.

Por conseguinte, intimem-se as testemunhas arroladas (acusação/defesa) 

fazendo constar no expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Intime-se. Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, independente do dia que foi distribuído ao Oficial de Justiça, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 2503-51.2014.811.0024

 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: Eden Da Silva Pulcherio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende Imóveis ME, Fernando 

Andrade Valdasca, Jonas Adriano Voôs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Costa - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro por ora o pedido de fls. 92, uma vez que não se esgotaram todas 

as vias possíveis para buscar o endereço do réu.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64690 Nr: 714-17.2014.811.0024

 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: Marcelina Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro por ora pedido de fls.77/79,

 Designo audiência de instrução para o dia 02/05/2017, às 14h00min.

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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 639-12.2013.811.0024

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durvalino Silva Soares, Anselmo José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANSELMO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

70046294147, Rg: 1699739-5, Filiação: Luzenil Vieira dos Santos e José 

João dos Santos, data de nascimento: 21/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 066 8418 5745. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) INDICIADO(S) acima qualificado(s), para 

informar conta, agência e CPF para proceder com tranferência dos 

valores referente a fiança.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se o réu Anselmo José dos Santos, 

por edital, pelo prazo de 30 dias, para fornecer os dados bancários para 

devolução da fiança.Decorrido o prazo, acaso não seja o réu encontrado 

para levantamento dos valores, ou, sendo intimado não manifeste 

interesse, determino sejam repassados os referidos valores ao Fundo 

Penitenciário Nacional (FUNPEN), conforme dispõe o item 5.15.14.1 da 
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CNGC. Após, arquivem-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, 

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, 23 de março de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61681 Nr: 1524-26.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJSX, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIL RIBEIRO XAVIER, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos 

Provisórios, requerendo a condenação do requerido em alimentos 

definitivos na importância mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo 

vigente.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I – RECEBO a inicial em todos os 

seus termos.II - Processo em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com 

isenção de custas.III – DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência.IV – DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 26 de agosto de 2013, às 15h.V – CITE-SE o 

demandado nos termos da petição inicial e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol.VI - Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, no passo seguinte, a sentença.VII – Em razão 

da não-comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas médicas-hospitalares, farmacêuticas, 

laboratoriais, odontológicas e com materiais escolares, a partir da citação 

e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá ser 

depositado na conta bancária a ser informada pela genitora dos menores, 

todo dia 10 de cada mês.VIII – CIÊNCIA ao MPE e à DPE.IX – INTIMEM-SE. X 

- CUMPRA-SE expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA MACHADO 

ROMANOSKI, digitei.

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 1767-04.2012.811.0024

 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: Sue Ellen Ferreira Modesto, Darklê Ferreira Modesto, 

Ivan Pires Modesto, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aidil Gomes Ferreira Monteiro, José Antonio 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Doriane J. Psendziuk Carvalho 

- OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 Vistos etc.

Nos termos do art. 343, §1º, do CPC, intime-se o reconvindo, na pessoa de 

seu advogado, para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta à 

reconvenção.

Após, conclusos para o cumprimento do previsto no art. 347 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 3842-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Farid Buissa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreson de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ao tempo em que tomo ciência da decisão proferida pelo egrégio 

Desembargador Relator no recurso interposto pelo autor da demanda, na 

qual foi negado o pedido de antecipação da tutela recursal, determino seja 

o requerente intimado para que, no prazo de cinco (5) dias, pague os 

valores referentes às custas processuais, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66479 Nr: 2116-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Ramos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Vistos, etc.

I. Designo o dia 27.6.2017, às 15h30m, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV. Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V. Intime eventual vítima existente no feito.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 15401 Nr: 1651-42.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Dias Pizzaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodinei Pereira Ramos, Silvano Dias, 

Iraíldes Xavier de Souza, Fernando Pereira da Rocha, Luciane Alves 

Marques da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Dias Pizarro - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Prates - 

OAB:5745/MT, José Eduardo Miranda - OAB:5023/MT, Larah B. Q. 

Oliveira - OAB:8126-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, diante do decurso 

de suspensão do feito.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 2505-55.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Alamini Bellan - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em face da desnecessidade e inadequação do 

expediente processual utilizado para informar a quitação do débito objeto 

da execução fiscal, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os 

presentes embargos, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

CPC/2015.Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, e 

em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da execução (art. 

85, §3°, CPC/2015),Publique-se. Intimem-se.Transladem-se cópias desta 

sentença e das peças de fls. 05/11 e 22/27 ao feito principal.Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 1211-26.2017.811.0024

 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: Domingos dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC.

IV . No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VII. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1052-83.2017.811.0024

 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: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471/SP

 Vistos, etc.

Considerando a notícia de que existem pessoas estranhas na propriedade 

rural onde foi cultivada a lavoura objeto da presente execução, 

vislumbra-se a existência de imotivada resistência por parte da embargada 

no tocante ao cumprimento da decisão exarada em 17.3.2017.

No que se refere ao pedido de reconsideração veiculado na petição de 

juntada da cópia da interposição de recurso de agravo de instrumento, é 

importante destacar que não há como apreciá-lo como sucedâneo 

recursal, devendo a irresignação da parte embargada ser veiculada em 

recurso próprio.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. DETERMINO que a parte embargada providencie a imediata retirada de 

pessoas contratadas por si ou por seus prepostos e dos respectivos 

maquinários do imóvel onde foi cultivada a lavoura objeto da presente 

execução, sob pena de sua conduta configurar ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 77, IV, do CPC/2015), caso em que incidirá em multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Permanecendo a resistência, tragam os autos conclusos.

II. INDEFIRO o pedido de reconsideração, o que faço em virtude ausência 

de previsão legal expressa para o seu conhecimento (STJ; 

RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714-GO)

III. Além disso, não há razões que justifiquem a referma da decisão 

combatida, a qual MANTENHO integralmente, com base nos motivos nela 

expostos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63035 Nr: 2913-46.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Osorio Dal Pos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corina de Carvalho Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:OAB/MT 

13.128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Júnior - OAB:13822/MT, Marcia Marra da Silva - OAB:8922-A

 ntimação do Advogado Dr. Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior, pela 

Imprensa, para que devolva os autos acima identificados, que se 

encontram em seu poder desde 16/02/2017, no prazo de 24 (vinte e 

quatro horas), sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90065 Nr: 1177-51.2017.811.0024

 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: Selma Dias Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. [...] Diante do exposto, presentes os requisitos necessários 

para sua concessão, defiro o pedido de tutela de urgência para a 

finalidade de determinar a retirada do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao apontamento por parte da 

demandada, no valor de R$ 134,90. Conforme o caso, oficie-se ao 

SERASA e/ou ao SPC e/ou ao SCPC determinando a retirada do nome da 

parte requerente de seus cadastros, relativamente ao débito acima 

descrito, no prazo de 05 dias úteis. O ofício deverá ser encaminhado com 

cópia do extrato que acompanha a inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66196 Nr: 1945-79.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Pires de Araújo, Herotildes Agnesini de Araujo, 

João Carlos de Araújo, Maristela Furtado de Araújo, Cassio Renato de 

Araujo, Luiz Antonio Pires de Araujo, Sandra Maria Momi Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaercio Gonçalves, Leonilda Gonçalves, 

Nelson Gonçalves, Maria Aparecida Seloni Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 “Vistos, etc.

 I. Em face da ausência dos requeridos, apesar de devidamente intimados, 

decreto-lhe a revelia.

II. Em atenção ao pedido feito nesta data, e, referendando a nova decisão 

de fls. 66/70 dos presentes autos, concedo o pedido no que se refere à 

retirada das cercas postas pelas partes requeridas. Autorizo de imediato 

que autor referende os 84 hectares que foram invadidos, cercando 

devidamente a sua área.

 III. Declaro encerrada a presente instrução processual, fazendo-me 

conclusos os autos para a prolação de sentença.

IV. Cumpra-se, expedindo os mandados necessários ao cumprimento da 

liminar”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 3407-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER LUIZ ASSUNÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMISPASTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000

 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 preparo da Carta 

Precatória expedida, para sua distribuição ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63139 Nr: 3022-60.2013.811.0024

 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: Nair Gonçalves Rodrigues

 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-B-MT, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto no prazo legal. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte Requerente, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do 

art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 608-84.2016.811.0024

 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: Geralda Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Pedriel da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. ACOLHO a emenda à exordial. Desta feita, anote-se o 

necessário, no sistema apolo, quanto a retificação do valor da causa. II. 

DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. III. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação a ser designada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). (...) IX. Havendo acordo, tragam os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72780 Nr: 1439-69.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Aparecido Alves de Carvalho, Elias 

Nunes de Almeida, Antonio Francisco Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 Vistos, etc.

I. Designo o dia 7.6.2017, às 16h30m, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV. Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V. Intime eventual vítima existente no feito.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67853 Nr: 3180-81.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Abreu, Rosalvo Pires de Miranda, 

Alex Silva Abreu, Nilço Arruda de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, Fábio Helene Lessa - OAB:, Kelsen 

Eustáquio da Silva - OAB:9813-B, Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571/MT

 Vistos, etc.

I. Designo o dia 31.5.2017, às 13:30 horas, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

II. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV. Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V. Intime eventual vítima existente no feito.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 178-11.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdN, Alaerte Luiz de Freitas, Creuzenilda Nunes 

Nascimento de Freitas OU Creuzenilda Nunes Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Vida e Previdência S . A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A
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 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de expedição de alvará veiculado pela parte 

autora/exequente às fls. 203/204, em face do pagamento espontâneo 

promovido pela parte requerida/executada à fl. 200.

Anteriormente, à fl. 199, a parte requerida/executada trouxe ao feito 

comprovante de depósito judicial (fl. 200) e pleiteou a extinção da 

obrigação exequenda pelo cumprimento espontâneo da obrigação imposta 

pela sentença de fls. 148/158, confirmada pela decisão de Segunda 

Instância de fls. 191/194.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte requerida/executada trouxe ao feito 

comprovante de pagamento espontâneo da obrigação à que foi 

condenada (fl. 200), e considerando que a parte autora/exequente não se 

opôs à extinção da obrigação, tendo apenas pleiteado a expedição de 

alvará (fls. 203/204), JULGO EXTINTA a obrigação imposta pela sentença 

de fls. 148/158 e confirmada pela decisão de Segunda Instância de fls. 

191/194, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59495 Nr: 1011-58.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, em atenção à apelação interposta às fls. 93/98, deixo-as 

de receber, mantendo a decisão de fl. 70.

Tratam-se de embargos à execução opostos pelos INSS em desfavor da 

execução de fls. 71/77 (fls. 88/89).

À fl. 91, a parte exequente concordou com o cálculo apresentado à fl. 

89vº pela parte executada/embargante e pleiteou pela expedição das 

pertinentes requisições de pagamento.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Examinando os autos, constata-se que a parte embargada manifestou 

concordância com o cálculo apresentado pela par te 

executada/embargante à fl. 89vº.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC/2015, homologo o 

reconhecimento da procedência do pedido e os cálculos apresentados 

pela parte executada/embargada à fl. 89vº, fixando o valor devido à parte 

autora em R$ 45.358,71 e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 

R$ 3.596,06.

Por consequência, julgo extinta com resolução de mérito a impugnação à 

execução, nos termos do art. 487, III, a, do CPC/2015.

Condeno a parte exequente/embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §§1° e 3°, I, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Transitada em julgado, certifique-se e expeçam-se as RPVs conforme 

valores fixados. 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.: 39310 Nr: 1811-57.2011.811.0024

 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: Francelino Gomes da Silva

 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-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a contestação foi apresentada TEMPESTIVAMENTE. Assim, 

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

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE COLÍDER

Processo Número: 1000331-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - 0015523-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000331-62.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: WALDIR DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de benefício previdenciário 

de auxilio–doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido liminar por 

Waldir da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados. Aduziu, em síntese, que é pescador profissional e 

não consegue mais exercer suas atividades, em decorrência do 

diagnóstico de lesões obstrutivas nas artérias coronárias, possuir 

diabetes e hipertensão, ainda mais por conter 64 anos. Requereu, 

administrativamente, o benefício de auxílio-doença, programado para lhe 

ser concedido até 31/03/2017, de forma que requer, liminarmente, que o 

benefício não lhe seja cessado. É o resumo do necessário. Fundamento e 

decido. Preambularmente, calha mencionar que a competência na hipótese 

versada nos autos só não seria da Justiça Comum estadual se existisse 

instalada na cidade a Justiça Federal, o que não é o caso. Aquela, 

subsidiária, assume o vácuo não preenchido por esta, em prol do 

segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça acessível nem sempre 

possível a pessoas geralmente de limitadas posses e humildes, sem 

perspectivas de demandar em esferas na maioria das vezes situadas em 

localidades distantes de onde mora. Com isso amenizadas as dificuldades 

de acesso a uma Justiça efetivamente justa, calcada na verdade real e no 

princípio constitucional da proporcionalidade. Portanto, é competente o 

foro de Colíder – MT para o processo e julgamento da causa. Forte no art. 

109, § 3.º, da Constituição Federal. Pois bem. Passo a análise do pedido 

de antecipação da tutela para a implantação do auxílio–doença. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 303, 

caput, do CPC, a parte autora poderá limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo 

CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 

862/863): "(...) Além do cumprimento das exigências do CPC 300, o autor 

deve expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de 

forma sucinta e breve. O mesmo vale para a exposição do perigo na 

demora da prestação jurisdicional. O autor também deve indicar 

expressamente, no texto, que pretende se valer do benefício do CPC 303. 

Caso haja documentos imprescindíveis à propositura da ação devem ser 

juntados aqueles que se relacionam com o requerimento, devendo os 

demais serem acostados aos autos quando do aditamento posterior da 

inicial. E, especialmente no que diz respeito ao valor da causa, será 
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preciso tomar em consideração o valor que terá a ação principal." Como 

se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, 

porquanto depende de pressupostos legais, e com mais razão ainda na 

ação acidentaria por seu caráter peculiar. No plano judicial, é com base na 

conclusão do perito oficial que o magistrado terá condições de decidir a 

respeito da pretensão do obreiro ou, de outro modo, pode-se dizer que 

sem a realização de tal prova é impossível antecipar a tutela de mérito, 

pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. Sobre o tema, é o que 

professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni em 

sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais" - São Paulo - 

Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob exame, a parte autora 

pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, que o benefício de 

auxílio-doença não lhe seja cessado. Ao que informam os autos, é o autor 

merecedor do adiantamento do direito que alega ter, conforme declaração 

médica de p. 1, Id. 5011320, laudo de cateterismo de p. 12, Id. 5011339 e 

resultado de exame de p. 5/6, Id. 5011339. O autor comprovou a sua 

qualidade de segurado especial, conforme documento de p. 02/05, Id. 

5011356. Comprovou ainda, ter problema de saúde que o inabilita para o 

trabalho. Se o aduzido, frente às provas carreadas, informa que 

probabilidade do autor ter o direito que alega, então a tutela antecipatória 

deve ser-lhe garantida. Caso contrário, não. E nessa conjuntura, vislumbro 

com razoável firmeza que o aduzido pode realmente ser confirmado a 

final, na medida em que elementos dos autos, basicamente na cópia do 

atestado médico. Isso é prova suficiente para determinar o alcance, ainda 

que provisório, do direito em tela, ou seja, de receber o benefício 

auxílio-doença, pelo menos até o deslinde final da contenda. A concessão 

desse direito não é irreversível, na hipótese de improcedência da 

demanda, a permitir, dentro do princípio da razoabilidade, que é melhor 

remediar, proporcionando um benefício para salvaguardar a vida e a 

saúde humana, do que duvidar e causar sofrimentos e morte a quem 

poderia ser merecedor do benefício que almeja. O fundado receio de dano 

irreparável ou difícil reparação, por sua vez, aflora no fato de que o 

benefício sugere essencialidade ao requerente, para sua subsistência, 

estando, em premissa, inapto para o trabalho. Isto posto, DEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 

DETERMINO, por conseguinte, que a autarquia demandada não cesse o 

benefício de auxílio-doença ao requerente, que não deixa de ter idôneo 

caráter alimentar. A implantação deverá ser comunicada a este juízo, 

ass im que for  e fe t ivada.  In  casu ,  pe lo  Of íc io  n . 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo a Dra. Eliana Kawaguti – CRM 3025-MT que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. 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 item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, principalmente em razão 

das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á nas dependências do Fórum, em data a 

ser agendada pela Secretaria de Vara, devendo o especialista apresentar 

o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Agendada data e 

hora, intime-se a parte autora (art. 474 do CPC). Encaminhe-se ao Sr. 

Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos do juízo, que se 

encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I, II e III do Código de 

Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento 

nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Após, cite-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal para, se lhe aprouver, defender-se no 

prazo de 30 dias, lapso este em dobro, conforme dispõe o art. 183 do 

CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do 

laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial. Advirto, desde já, que não será 

designada audiência de conciliação, uma vez que a autarquia requerida 

pleiteou pela dispensa da referida audiência, nos termos do Ofício Circular 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. Consigne-se no mandado que se não for 

contestada ocorrerá a revelia, cujos efeitos importarão na presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 

344 do aludido Codex. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 20 de março de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA DE COLÍDER

Processo Número: 1000292-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA HORIZONTE LTDA - EPP (DEPRECANTE)

1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO OAB - 13036-/MS (ADVOGADO)

LAERCIO VENDRUSCOLO OAB - 6550-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (DEPRECADO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA OAB - 10669-/MS (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIO HENRIQUE STEFFENS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Requerente, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), nos autos da 

Carta Precatória nº 100292-65.2017.8.11.0009 (PJE), em trâmite na 1ª 

Vara da Comarca de Colider/MT, extraída dos autos 

0807849-21.2016.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara Cível de Campo 

Grande, efetuando o depósito através do Banco do Brasil S/A, Agência 

2423-6, conta corrente 17.771-7, de titularidade do Fórum de Pedra 

Preta/MT, CNPJ: 00.149.202/0001-08, devendo comprovar o depósito nos 

autos da deprecata, encaminhando o recibo original.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE COLÍDER

Processo Número: 1000785-76.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - 5603-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - 0013311-A/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000785-76.2016.8.11.0009 

REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. A parte requerente 
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agregou aos autos os orçamentos às 49000756 p. 01, 02, 03, 04 e 05, 

conforme determinado. Diante da indiferença da parte requerida, a fim de 

assegurar o direito à saúde constitucionalmente previsto, procedeu-se o 

bloqueio das verbas públicas no valor de R$ 141.057,00, consoante 

espelho de p. 01, identificadores n.° 5013685. Após, aportou aos autos 

pedido de p. 01 e 02, identificadores 5516788, formulado pelo requerente, 

informando que o tratamento compreende 12 ciclos com intervalo de 30 

dias, sendo necessária a liberação do valor R$ 11.754,75, para a primeira 

aplicação. Indefiro o pedido sobredito, uma vez que a transferência do 

valor bloqueado ocorrerá somente após a realização e apresentação de 

documentos e notas fiscais referentes aos custos do tratamento, devendo 

vim a ser liberado gradualmente conforme forem sendo realizadas as 

aplicações do medicamento, consoante outrora determinado. Os recursos 

já estão bloqueados. Não há possibilidade alguma de não ser pago o 

serviço. A regra é cumprir sua obrigação e receber por isso, sendo o 

adiantamento ou antecipação do pagamento uma exigência mesquinha e 

gananciosa, pois não haverá a mínima possibilidade de calote. Logo, 

determino que se oficie o Hospital de Câncer para providenciar o 

agendamento e a realização do tratamento indicado ao requerente, em 02 

dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 16 de março de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90299 Nr: 3201-05.2014.811.0009

 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: NEUSA ROSA DA PURIFICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De ofício, conferindo os cálculos, admito como corretos aqueles do INSS 

de p. 95/96, cujo valor HOMOLOGO, para fins e efeitos da Lei.Não há que 

falar em honorários advocatícios nesta fase, que não foram cobrados e 

nem arbitrados.Expeçam-se Ofício de Requisição de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei.Feita a 

comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à Conta 

Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta bancária, 

expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a necessidade 

de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de terceiro, 

inclusive se for, como de praxe, de seu patrono. Inteligência dos arts. 535, 

§ 3.º, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, 

com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° 

e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.A parte exequente deverá agilizar as peças e as providências 

exigidas nas Resoluções n.º 168, de 05 de dezembro de 2011, e n.° 235, 

de 13 de março de 2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, a serem 

encaminhadas à  autor idade responsáve l ,  ins t ru indo a 

requisição.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80606 Nr: 1603-84.2012.811.0009

 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: LUCINEIA GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De ofício, conferindo os cálculos, admito como corretos aqueles do INSS 

de p. 126, cujo valor HOMOLOGO, para fins e efeitos da Lei.Não há que 

falar em honorários advocatícios nesta fase, que não foram cobrados e 

nem arbitrados.Expeçam-se Ofício de Requisição de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei.Feita a 

comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à Conta 

Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta bancária, 

expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a necessidade 

de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de terceiro, 

inclusive se for, como de praxe, de seu patrono. Inteligência dos arts. 535, 

§ 3.º, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, 

com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° 

e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.A parte exequente deverá agilizar as peças e as providências 

exigidas nas Resoluções n.º 168, de 05 de dezembro de 2011, e n.° 235, 

de 13 de março de 2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, a serem 

encaminhadas à  autor idade responsáve l ,  ins t ru indo a 

requisição.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98229 Nr: 928-82.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Busca e apreensão proposta por Bv Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Valter Martins Cardoso, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

 R. decisão inaugural de p. 29/30, que deferiu a liminar pretendida, 

determinando a busca e apreensão do bem. Mas não cumprida, em razão 

de não ter sido encontrado.

Instada a dar prosseguimento no feito, a parte autora postulou pela 

extinção do feito fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que não 

é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.

 Deixo de determinar o recolhimento do mandado de busca a apreensão, 

tendo em vista que já foi cumprido, restando a diligência negativa.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 38, verso, a determinar que 

as intimações sejam publicadas em nome do advogado Dr. Giulio 

Alvarenga Reale.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários pela inexistência de 

litigiosidade.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 584-72.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc. Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela específica, em face do Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público interno, devidamente qualificado, no sentido de que este 

cumpra obrigação político-constitucional de fornecer tratamento de ureta, 

consistente em consulta com profissional especializado na área da 

urologia, necessário ao restabelecimento da saúde do paciente Luciano 

dos Santos Silva. (...) Assim, da forma que se apresenta a situação, em 

que restou sobejamente evidenciado que o requerente necessita do 

tratamento com urgência, à procedência da ação é medida imperativa. 

Ante o exposto, a teor do art. 485, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para, determinar ao Estado de Mato Grosso, por seu 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da 

Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que 

forneça ao requerente a realização do tratamento médico solicitado, 

tornando definitiva a tutela antecipada deferida às p. 41/48. ISENTO o 

requerido 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, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em 

abono ao “princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas 

homenagens (art. 496 do CPC). P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101404 Nr: 3188-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DO NASCIMENTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

face de Mariza do Nascimento Fernandes, ambos devidamente 

qualificados na inicial.

 R. decisão inaugural de p. 37, frente e verso, que deferiu a liminar 

pretendida, determinando a busca e apreensão do bem, insurgindo-se a 

parte autora contra ela, por meio de agravo de instrumento, em razão de 

ter sido oportunizado a requerida a quitação integral da dívida e a vedação 

da retirada do bem móvel da comarca até ulterior deliberação do juízo.

 Pela petição de p. 53 a parte autora postulou pela extinção do feito fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que não 

é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.

 Noutro vértice, de ver que não foi expedido mandado para o cumprimento 

da liminar deferida às p. 37, frente e verso, portanto, não há se falar em 

seu recolhimento.

No mais, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo, 

tampouco inclusão do nome da requerida em qualquer órgão de proteção 

ao crédito, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição ou 

da negativação a respeito.

Por fim, oficie-se ao Juízo ad quem, comunicando-o a respeito dessa 

decisão para fins de análise quanto ao agravo de instrumento n.º 

1002728-58.2016.8.11.0000.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários pela inexistência de 

litigiosidade.

Renunciado expressamente ao prazo recursal anote-se, e arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88186 Nr: 1455-05.2014.811.0009

 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: TAPIR DINATI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez movida por 

Tapir Dinati de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados. Articulou o requerente ser pedreiro e não 

possuir mais condições físicas para prover o seu próprio sustento e de 

sua família. Seu último vínculo empregatício teve início em 01/09/1997 e 

encerramento em 09/08/1998. Mesmo assim, continuou a contribuir 

através de guias de recolhimento. Em meados de novembro do ano de 

2013 o requerente passou a sofrer de problemas cardíacos e severa 

depressão, inclusive tomando medicamentos, sem mudança do quadro. 

Explanou ainda, que é pessoa sem grau de escolaridade, não detentor de 

conhecimento científico ou técnico. Requereu junto ao INSS o benefício de 

auxílio-doença, que foi concedido entre 27/11/2013 e 31/03/2014, quando 

foi cessado. Juntou documentos. Atribuiu valor à causa de R$ 30.000,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 61/68, pela qual foi deferido o pedido de 

tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 79/86.

Citado com o envio dos autos (p. 88), o INSS ofertou a contestação às p. 

93/99, juntando documentos. Aduzida a inversão da perícia, a prescrição 

das parcelas vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da 

ação. Defendeu que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez 

que o autor não faz jus ao benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação de p. 110/111, rebatendo os termos articulados na peça 

defensiva e reiterando os termos da inicial, especialmente quanto ao 

pedido de antecipação de tutela.

 Relatados e examinados.

 Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito do autor será a partir de 2014, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
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O INSS cessou o benefício de auxílio-doença concedido ao autor.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.); (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

do requerimento administrativo, tem qualidade de segurado, conforme 

documento juntado pelo próprio requerido, CNIS de p. 103/107. Assim, 

ficou evidenciado, o preenchimento de tal requisito, conforme preceitua o 

art. 15, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 13, inciso II, do Decreto nº 

3.048/1999.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 79/86, que “(...) Indica que o 

coração está insuficiente para suas funções; (...) autor é portador de 

angina instável, alterações de onda T, insuficiência tricúspide, 

insuficiência coronária; (...) permanente; (...) moderado e intenso; (...) 

Total para todas atividades que necessitem de esforço físico; (...) Sem 

possibilidade de reabilitação”.

 Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez à Tapir Dinati de Souza, com qualificação abaixo, segurado, nos 

termos retro expendidos, ressalvado abatimento de eventual benefício em 

prestação continuada porventura auferido, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que confirmo o deferimento 

da tutela antecipada às p. 61/68.

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: Tapir Dinati de Souza, brasileiro, casado, 

portador do RG n° 731806 SSP/MT, CPF n° 627.737.471-00, nascido aos 

16/08/1969, natural de Fátima do Sul-MS, filho de Alti Dinati de Souza e 

Gercei Dinati de Souza, residente e domiciliado na Av. Floriano Peixoto, n.º 

81, Bairro Centro, Setor Sul, Colíder/MT; aposentadoria por invalidez; um 

salário-mínimo, com abono anual, a contar da data da cessação do 

benefício em 31/03/2014.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 

esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 

§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 
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requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 1452-50.2014.811.0009

 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 SANTANA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, 

restabelecimento de auxílio-doença, movida por Jose Santana Barroso em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados. 

Articulou o requerente que era pedreiro na Usina Hidrelétrica de Colíder e 

em 26 de março de 2016 sofreu uma forte queda, que acabou por lesionar 

gravemente o punho direito. Desde então passou a sentir severas dores 

em toda extensão do braço. Explanou ainda que se encontra em 

condições lastimáveis, incapaz de realizar quaisquer tarefas que 

necessite do emprego de força física, ressaltando ser uma pessoa sem 

grau de escolaridade, não detentor de conhecimento cientifico ou técnico. 

Requereu o benefício frente à ré, que perdurou de 15/04/2013 à 

30/04/2014, quando foi cessado. Juntou documentos. Atribuiu o valor à 

causa de R$ 30.000,00.

Decisão inaugural proferida às p. 50/52, pela qual foi deferido o pedido de 

tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial às p. 62/69.

Citado, com o envio dos autos (p. 73/74-v), o INSS ofertou a contestação 

às p. 75/81, juntando documentos. Aduzida a prescrição das parcelas 

vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Defendeu 

que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que o autor não 

atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação pelo autor às p. 90/91, rebatendo os pontos da contestação 

e reiterando os pedidos da inicial.

Relatados e examinados.

 Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito do autor será a partir de 2014, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária,

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Nesta medida, à concessão do auxílio-doença mister a observância aos 

seguintes requisitos: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificados em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB).

Aferem-se as informações que o autor se afastou do trabalho em 

decorrência de estar impossibilitado.

Quanto ao primeiro requisito remete à condição de segurado obrigatório, 

na qualidade de empregado, o que restou suficientemente demonstrado. 

Início de prova material consistente no CNIS apresentado pelo INSS, 

constando os vínculos empregatícios do trabalhador à p. 83.

No que tange à carência exigida em lei para a obtenção do benefício, no 

mínimo de 12 (doze) contribuições mensais, verifico está devidamente 

comprovada ao analisar a mesma documentação acima destacada.

 A prova pericial produzida aduz que “(...) o autor é portador de 

pseudoartrose do Escafoide sequela de fratura do mesmo osso, desde o 

início de março de 2013; (...) após tratamento especializado se for bem 

sucedido, as sequelas podem ser consideradas mínimas, mas na atual 

situação, está incapacitado para as atividades que anteriormente exercia; 

(...) por enquanto trata-se de incapacidade temporária.”

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência do pedido 

exordial, uma vez que o autor se encontra impossibilitado para o labor, 

fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. Incapacidade 

constada, sendo inviável benefício inferior a um salário-mínimo, como reza 

a Magna Carta em seu art. 201, § 2.°.

 Mister a procedência do pedido, a contar o benefício do auxílio-doença a 

partir da data da cessação do benefício, ou seja, dia 30/04/2014.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. DIREITO. EXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE QUANDO DA 

EXECUÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê que o 

segurado da previdência social terá direito ao auxílio-doença quando 

incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias (art. 59). 2. Tendo 

sido constatado, através de exame médico-pericial, que o postulante, 

portador de cegueira unilateral e afacia, encontra-se incapacitado para as 

atividades laborais (rurícola), existe direito à concessão de auxílio-doença. 

3. Embora tenha dito o perito judicial não haver elementos para precisar o 

início da incapacidade, é certo que as considerações do laudo pericial 

realizado pelo próprio INSS indicam justamente as enfermidades que, 

segundo o auxiliar do juízo, implicam a incapacidade parcial e permanente 

do autor. Desse modo, acerta o juízo a quo ao fixar o início do benefício na 

data do requerimento administrativo. 4. Considerando que o col. Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do re 870.947, julgado em 16/04/15, 

reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade 

jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na 

forma estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 (no que toca à 

condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é 

de se aplicar o manual de cálculos da justiça federal vigente à época da 

execução do julgado. 5. Minoração da verba honorária. Fixação em 10% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, I, NCPC. 6. 

Apelação e remessa necessária parcialmente providas.” (TRF 05ª R.; 

APELREEX 0000449-93.2016.4.05.9999; PB; Terceira Turma; Rel. Des. 

Fed. Paulo Machado Cordeiro; DEJF 14/04/2016; Pág. 38).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. 

QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE RECONHECIDA. EM LAUDO 

PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 2. Comprovada a qualidade de 

segurada da Previdência Social da parte autora e também o cumprimento 

da carência exigida para o benefício postulado, uma vez que o INSS 

deferiu a ela benefícios de auxílio-doença na via administrativa 

(14/11/2008 a 13/11/2009 e 17/08/2011 a 30/09/2011), os quais foram 

cessados em razão de conclusão médico-pericial em sentido contrário à 

incapacitação. 3. O laudo pericial atestou que a parte autora sofre de 
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osteoartrose da coluna cervical, torácica e lombar, sequela de fratura T4, 

e que, em decorrência das referidas patologias, ela se encontra parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais, 

porém sem possibilidade de reabilitação. 4. DIB: Mantido o benefício de 

auxílio-doença, conforme deferido pela sentença, ante a ausência de 

recurso. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. Antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os 

requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm 

previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. A jurisprudência 

majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, a não ser que fique comprovada a recalcitrância do ente 

público no cumprimento de decisão judicial, hipótese não configurada nos 

autos. 8. Remessa oficial parcialmente provida (itens 5 e 7).” (TRF 01ª R.; 

RN 0033169-36.2015.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

César Cintra Jatahy Fonseca; DJF1 19/04/2016).

Acolhida a pretensão, convém definir desde logo a forma de atualização 

monetária e a estipular incidência dos juros moratórios, com inspiração no 

art.1.º-F da Lei n.° 9.494/1997. Redação acrescentada pela Lei n.° 11.960, 

de 29/06/2009, vigente a partir de 01/07/2009 (publicação DOU em 

30/06/2009), in verbis:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Assim, a correção monetária será aplicada nos termos da Lei n.º 

6.899/1981, observando-se os índices previstos no manual de orientação 

de procedimentos para cálculos na justiça federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

Os juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar da 

data do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009, a partir de 

quando os juros de mora (conforme cada prestação se tornar devida) 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido.

Por último, calha frisar que o beneficiário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei nº 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento nº 

3.048/1999, art. 46, § único.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para restabelecer 

auxílio-doença ao trabalhador Jose Santana Barroso, com qualificação 

abaixo, segurado, nos termos retro-expendidos, com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, com redação dada pela Lei n.° 

10.444/2002 tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito à 

dignidade da pessoa humana, com informes de que ele não teria outros 

meios de vida, reitero o adiantamento da tutela deferido na decisão de p. 

50/52 .

 Suma para implantação: José Santana Barroso, brasileiro, convivente, RG 

nº 2176403-4 SSP/MT, CPF n° 035.462.301-08, nascido aos 24/03/1967, 

natural de Iporã-PR, filho de Sebastião Ferreira Barroso e Maria Rodrigues 

Santana, residente e domiciliado na Rua H, n.º 42, Setor Oeste, Bairro 

Celídio Marques, em Colider/MT; auxílio-doença; valor do benefício de 

acordo com o salário benefício dele, a partir da cessação do benefício em 

30/04/2014.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n.° 

7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex-adversa, que arbitro em 10% da soma das prestações devidas até 

esta data da sentença, consoante orientação do verbete 111 da Súmula 

do STJ e regra do art. 85, § 2.º e alíneas, do Código de Processo Cível, 

tendo em conta o trabalho desempenhado pelo nobre causídico durante o 

decorrer da ação, o tempo exigido para realizá-lo, a natureza da causa e o 

lugar da prestação do serviço.

Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

No mais, verifica-se que a numeração das folhas dos presentes autos 

estão repetidas, isto posto, determino a renumeração das mesmas a partir 

da fl. 121.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 1626-59.2014.811.0009

 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: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez movida por 

João Rodrigues dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos qualificados. Articulou o requerente que em 1989 sofreu 

um acidente de trabalho com amputação parcial da mão e desde então 

vem recebendo auxílio-acidente. Em razão das sequelas, foi acometido por 

grave transtorno psíquico e submetido a tratamento medicamentoso 

encontrando-se definitivamente incapacitado para o trabalho. Pugnou junto 

à requerida auxílio-doença em 07/05/2014, sendo-lhe indeferido. Juntou 

documentos. Atribuiu valor à causa de R$ 30.000,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 35/36, pela qual foi postergado o pedido 

de tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 42/50.

Citado, com o envio dos autos (p. 52/53), o INSS ofertou a contestação às 

p. 54/57, juntando documentos. Aduzida a prescrição das parcelas 

vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Defendeu 

que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que o autor não 

atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação pelo autor às p. 67/70, rebatendo os pontos da contestação 

e reiterando os pedidos da inicial.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2014, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 
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de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O INSS negou-lhe o benefício de auxílio-doença, pela não constatação de 

incapacidade laborativa.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.; (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

do requerimento administrativo, tem qualidade de segurado, conforme 

documento juntado, CNIS de p. 26 e 61/62, uma vez que além de 

contribuinte, o autor também é beneficiário de auxílio acidente. Assim, 

ficou evidenciado, o preenchimento de tal requisito, conforme preceitua o 

art. 15, da Lei nº 8.213/1991, art. 13, inciso II, do Decreto nº 3.048/1999 e 

art. 10 da IN n.º 45/2010.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 42/50, que (...) apresenta como 

efeito colateral principal a síndrome de Parkinson, sonolência, apatia e 

reflexos retardados; (...) a eficácia do tratamento serve apenas para 

controle da patologia de que é portador (controle sistomático); (...)o autor 

não voltará a ter aptidão para o trabalho;(...) o autor apresentada 

incapacidade para qualquer tipo de atividade laboral; (...) trata-se de 

incapacidade permanente.

 Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez a João Rodrigues dos Santos, conforme art. 86, § 2º da Lei 

8.213/1991, com qualificação abaixo, segurado, nos termos retro 

expendidos, ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação 

continuada porventura auferido, com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, 

caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito 

a dignidade da pessoa humana, com informes de que ela não teria outros 

meios de vida, posto defiro o pedido de tutela antecipada à data do 

requerimento administrativo, e por consequência determino a cessação do 

auxílio-acidente pelo qual o autor é beneficiário

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: João Rodrigues dos Santos, brasileiro, casado, 

portador do RG n° 24.718.009-9 SSP/MT, CPF n° 136408278-05, nascido 

aos 21/11/1963, natural de Atalaia-PR, filho de Eurico Rodrigues dos 

Santos e Otelina Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Rio 

Branco, n.º 1444, Setor Oeste, Bairro da Torre, Colíder/MT; aposentadoria 

por invalidez; um salário-mínimo, com abono anual, a contar da data do 

requerimento administrativo em 14/05/2014.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 
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esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 

§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87983 Nr: 1287-03.2014.811.0009

 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: ISAIAS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez movida por 

Isaias Santos Machado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados. Articulou o requerente há aproximadamente 10 

anos antes do ingresso da ação, sofreu lesão por fazer esforço físico em 

ambiente de trabalho, ficando com graves sequelas na coluna e 

incapacitado para o trabalho. Na época chegou a fazer tratamento médico, 

não teve êxito. Depois disso, o autor passou a ter muita dificuldade em 

suas atividades laborais, além de impedir sua família de exercer outras 

funções, socorrendo-o em todos os afazeres domésticos. Em meados do 

ano de 2004 ficou incapacitado para o trabalho por ter sido vítima de 

sequela na região lombar, mas que teve o indigitado benefício 

previdenciário cessado na data de 19/06/2006. Juntou documentos. 

Atribuiu valor à causa de R$ 8.688,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 23/24, pela qual foi postergado o pedido 

de tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

 Laudo Pericial acostado às p. 31/37.

R. decisão interlocutória proferida à p. 41/41v, que deferiu o adiantamento 

de tutela.

Citado, com o envio dos autos (p. 43/43v), o INSS ofertou a contestação 

às p. 44/46, juntando documentos. Aduzida a prescrição das parcelas 

vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Defendeu 

que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que o autor não 

atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação pelo autor às p. 54/56, rebatendo os pontos da contestação 

e reiterando os pedidos da inicial.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito do autor será a partir de 2014, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O INSS cessou o benefício de auxílio-doença concedido ao autor.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.); (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que a demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

da cessação do benefício (19/06/2006), requereu a prorrogação, e tinha 

qualidade de segurado, nos termos do art. 15, inciso II, § 2º, da Lei 

8.213/199, conforme CNIS juntado pelo próprio requerido às p. 47-vº. 

Assim, ficou evidenciado, logo preenche tal requisito.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 31/37, que “(...) o autor é 

portador de ciatalgia provocado por osteofitose e osteoartrose da coluna 

lombar; (...) que suas sequelas não podem ser eliminadas, somente 

minimizadas com uso de medicamentos; (...) incapacidade permanente”. 

Ainda caracterizou a incapacidade sendo total e permanente, 

comprovando a incapacidade permanente do autor.

 Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 
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remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez à Isaias Santos Machado, com qualificação abaixo, segurado, 

nos termos retro expendidos, ressalvado abatimento de eventual benefício 

em prestação continuada porventura auferido, com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que confirmo o deferimento 

da tutela antecipada à p. 41/41-vº.

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: Isaias Santos Machado, brasileiro, separado 

judicialmente, autônomo, portador do RG n° 2655470-4 SSP/MT, CPF n° 

144.226.702-04, nascido aos 15/04/1957, natural de Santa Luzia-MA, filho 

de Miguel Machado e Maria santos Machado, residente e domiciliado na 

Rua Floriano Peixoto, n.º 417, Setor Sul, bairro Boa Esperança, Colíder/MT; 

aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com abono anual, a contar 

da cessação do benefício, em 19/06/2006.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 

esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 

§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91403 Nr: 240-57.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVIO ARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez movida por 

Nelson Silvio Aranda em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados. Aduziu o requerente que se acometeu de uma 

grave enfermidade incapacitante na região do joelho e passou a sentir 

dores profundar, chegando ao ponto do autor cair no chão com os pesos 

que tem que manusear devido seu trabalho. Articulou que na data de 

19/12/2014 ingressou com o pedido de auxílio-doença, sendo-lhe 

indeferido sob os argumentos de que o autor não se encontra 

incapacitado para exercer suas atividades laborativas. Juntou 

documentos. Atribuiu valor à causa de R$ 1.000,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 27/28, pela qual foi deferido o pedido de 

tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 41/47.

Citado, com o envio dos autos (p. 48/48-v), o INSS ofertou a contestação 

às p. 49/51, juntando documentos. Aduzida a prescrição das parcelas 

vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Defendeu 

que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que o autor não 

atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Relatados e examinados.

 Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2015, não 
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havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária,

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O INSS negou-lhe o benefício de auxílio-doença, por não ter sido 

constatada a incapacidade laborativa.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.); (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que a demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

do requerimento administrativo, tem qualidade de segurado, conforme 

documento juntado pelo próprio requerido, CNIS de p. 55. Assim, ficou 

evidenciado, o preenchimento de tal requisito, conforme preceitua o art. 

15, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 13, inciso II, do Decreto nº 3.048/1999.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 41/47, que “(...) o autor é 

portador de lesão de menisco em joelho esquerdo e lesão em cotovelo 

direito; (...) que há necessidade de ajuda de terceiros; (...) permanente.” 

Ainda caracterizou a incapacidade sendo permanente, comprovando a 

incapacidade definitiva do autor.

 Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez à Nelson Silvio Aranda, com qualificação abaixo, segurado, nos 

termos retro expendidos, ressalvado abatimento de eventual benefício em 

prestação continuada porventura auferido, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que confirmo o deferimento 

da tutela antecipada às p. 27/28.

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: Nelson Silvio Aranda, brasileiro, carpinteiro, 

convivente, portador do RG n° 2321277-2 SSP/MT, CPF n° 777.975.231-34, 

nascido aos 09/04/1968, natural de Janiopolis-PR, filho de Nelson Aranda 

e Maria Gilça Aranda, residente e domiciliado na Rua Cerejeiras, n.º 145, 

Setor Norte, bairro Cidade Alta, Colíder/MT; aposentadoria por invalidez; 

um salário-mínimo, com abono anual, a contar da data do requerimento 

administrativo, em 19/12/2014.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 

esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 
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§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92734 Nr: 1137-85.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO MIRANDA MENOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, 

restabelecimento de auxílio-doença, movida por Ramão Miranda Menas em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados. 

Articulou o requerente que sempre foi trabalhador braçal e em 31/10/2014 

sofreu acidente de trabalho com forte impacto em sua coluna, passando a 

sentir severas dores e problemas nas costas. Diante do seu agravamento 

foi afastado do trabalho. Em 12/12/2014 requereu junto ao INSS o 

auxílio-doença, que lhe foi deferido, porém, cessado em 31/12/2014. 

Juntou documentos. Atribuiu o valor à causa de R$ 15.000,00.

Decisão inaugural proferida às p. 101/103, pela qual foi deferido o pedido 

de tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 112/119.

Citado, com o envio dos autos (p. 121/121-v), o INSS ofertou a 

contestação às p. 102/105-b – numeração errônea. Aduzida a prescrição 

das parcelas vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da 

ação. Alegou que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que 

a parte autora não atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício.

Ponteou possíveis efeitos retroativos de eventual condenação, como 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros moratórios. 

Informou os dados que são necessários para a implantação do benefício, 

se deferido, e prequestionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação de p.113/115-numeração errônea, rebatendo os termos 

articulados na peça defensiva e reiterando os termos da inicial, 

especialmente quanto ao pedido de antecipação de tutela.

 Relatados e examinados.

 Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem, sem necessidade de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato suficientemente esclarecida, sendo que o 

direito independe de prova, é admissível o julgamento antecipado da lide no 

estado em que se encontra o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2015, não 

havendo que discutir quinquênio prescricional.

Pois bem. Segundo a Lei Previdenciária,

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Nesta medida, à concessão do auxílio-doença mister a observância aos 

seguintes requisitos: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificados em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB).

Aferem-se as informações que o autor, se afastou do trabalho em 

decorrência de estar impossibilitado.

Quanto ao primeiro requisito remete à condição de segurado obrigatório, 

na qualidade de empregado, o que restou suficientemente demonstrado. 

Início de prova material consistente na cópia da carteira de trabalho de p. 

20/22 e CNIS apresentado pelo INSS, constando os vínculos empregatícios 

do trabalhador à p. 106-v/107.

No que tange à carência exigida em lei para a obtenção do benefício, no 

mínimo de 12 (doze) contribuições mensais, verifico está devidamente 

comprovada ao analisar a mesma documentação acima destacada.

 A prova pericial produzida aduz que “(...) o autor possui degeneração 

discal de C2 e C7 e complexos disco-osteofitarios; (...)Temporária, 

podendo ser permanente se não tratar adequadamente; (...) No momento o 

autor se encontra com patologia de coluna cervical degenerativa; (...) 

Moderada e intensa; (...) Há necessidade de realizar tratamento cirúrgico 

para ter estimativa de sua recuperação”.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência do pedido 

exordial, uma vez que o autor se encontra impossibilitado para o labor, 

fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. Incapacidade 

constada, sendo inviável benefício inferior a um salário-mínimo, como reza 

a Magna Carta em seu art. 201, § 2.°.

 Mister a procedência do pedido, a contar o benefício do auxílio-doença a 

partir da data da cessação do benefício, ou seja, dia 31/12/2014.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. DIREITO. EXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE QUANDO DA 

EXECUÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê que o 

segurado da previdência social terá direito ao auxílio-doença quando 

incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias (art. 59). 2. Tendo 

sido constatado, através de exame médico-pericial, que o postulante, 

portador de cegueira unilateral e afacia, encontra-se incapacitado para as 

atividades laborais (rurícola), existe direito à concessão de auxílio-doença. 

3. Embora tenha dito o perito judicial não haver elementos para precisar o 

início da incapacidade, é certo que as considerações do laudo pericial 

realizado pelo próprio INSS indicam justamente as enfermidades que, 

segundo o auxiliar do juízo, implicam a incapacidade parcial e permanente 

do autor. Desse modo, acerta o juízo a quo ao fixar o início do benefício na 

data do requerimento administrativo. 4. Considerando que o col. Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do re 870.947, julgado em 16/04/15, 

reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade 

jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na 

forma estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 (no que toca à 

condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é 

de se aplicar o manual de cálculos da justiça federal vigente à época da 

execução do julgado. 5. Minoração da verba honorária. Fixação em 10% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, I, NCPC. 6. 

Apelação e remessa necessária parcialmente providas.” (TRF 05ª R.; 

APELREEX 0000449-93.2016.4.05.9999; PB; Terceira Turma; Rel. Des. 

Fed. Paulo Machado Cordeiro; DEJF 14/04/2016; Pág. 38).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. 

QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE RECONHECIDA. EM LAUDO 
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PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 2. Comprovada a qualidade de 

segurada da Previdência Social da parte autora e também o cumprimento 

da carência exigida para o benefício postulado, uma vez que o INSS 

deferiu a ela benefícios de auxílio-doença na via administrativa 

(14/11/2008 a 13/11/2009 e 17/08/2011 a 30/09/2011), os quais foram 

cessados em razão de conclusão médico-pericial em sentido contrário à 

incapacitação. 3. O laudo pericial atestou que a parte autora sofre de 

osteoartrose da coluna cervical, torácica e lombar, sequela de fratura T4, 

e que, em decorrência das referidas patologias, ela se encontra parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais, 

porém sem possibilidade de reabilitação. 4. DIB: Mantido o benefício de 

auxílio-doença, conforme deferido pela sentença, ante a ausência de 

recurso. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. Antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os 

requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm 

previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. A jurisprudência 

majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, a não ser que fique comprovada a recalcitrância do ente 

público no cumprimento de decisão judicial, hipótese não configurada nos 

autos. 8. Remessa oficial parcialmente provida (itens 5 e 7).” (TRF 01ª R.; 

RN 0033169-36.2015.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

César Cintra Jatahy Fonseca; DJF1 19/04/2016).

Acolhida a pretensão, convém definir desde logo a forma de atualização 

monetária e a estipular incidência dos juros moratórios, com inspiração no 

art.1.º-F da Lei n.° 9.494/1997. Redação acrescentada pela Lei n.° 11.960, 

de 29/06/2009, vigente a partir de 01/07/2009 (publicação DOU em 

30/06/2009), in verbis:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Assim, a correção monetária será aplicada nos termos da Lei n.º 

6.899/1981, observando-se os índices previstos no manual de orientação 

de procedimentos para cálculos na justiça federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

Os juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar da 

data do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009, a partir de 

quando os juros de mora (conforme cada prestação se tornar devida) 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido.

Por último, calha frisar que o beneficiário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei nº 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento nº 

3.048/1999, art. 46, § único.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir 

auxílio-doença ao trabalhador Ramão Miranda Menas, com qualificação 

abaixo, segurado, nos termos retro-expendidos, com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, com redação dada pela Lei n.° 

10.444/2002 tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito à 

dignidade da pessoa humana, com informes de que ele não teria outros 

meios de vida, reitero o adiantamento da tutela deferido na decisão de p. 

101/103 .

 Suma para implantação: Ramão Miranda Menas, brasileiro, casado, 

desempregado, RG nº 1318668-0 SSP/MT, CPF n° 990.661.731-49, 

nascido aos 31/08/1974, natural de Amambai/MS, filho de João Ramão 

Menas e de Maria Rosa de Souza Miranda, residente e domiciliado na Rua 

Luiz Aldori Neves Fernandes, n.º 633, Setor Leste, Centro, em Colider/MT; 

auxílio-doença; valor do benefício de acordo com o salário benefício dele, 

a partir da cessação do benefício em 31/12/2014.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n.° 

7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex-adversa, que arbitro em 10% da soma das prestações devidas até 

esta data da sentença, consoante orientação do verbete 111 da Súmula 

do STJ e regra do art. 85, § 2.º e alíneas, do Código de Processo Cível, 

tendo em conta o trabalho desempenhado pelo nobre causídico durante o 

decorrer da ação, o tempo exigido para realizá-lo, a natureza da causa e o 

lugar da prestação do serviço.

Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

No mais, verifica-se que a numeração das folhas dos presentes autos 

estão repetidas, isto posto, determino a renumeração das mesmas a partir 

da p. 121.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86288 Nr: 3698-53.2013.811.0009

 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: EDINILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez movida por 

Edinilson da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados. Articulou o requerente que em 26/06/2012, ingressou 

com pedido de concessão de Benefício de auxílio-doença em razão de 

acidente de trabalho e teve o pleito deferido, porém, cessado em 

31/01/2013. Explanou, ainda, que é portador de doenças/deficiências que 

se acredita serem de impossíveis reversões e está incapacitado para o 

exercício de atividade laboral que lhe garanta o seu sustento e de sua 

família. Juntou documentos. Atribuiu valor à causa de R$ 10.000,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 56/57, pela qual foi deferido o pedido de 

tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 66/74, complementado pela perícia realizada 

às p. 98/106.

Citado, com o envio dos autos (p. 75/76), o INSS ofertou a contestação às 

p. 77/81, juntando documentos. Aduzida a “inversão da perícia” e do valor 

da perícia, a prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio que precede 

ao ajuizamento da ação. Defendeu que o pedido exordial não merece 

acolhimento, uma vez que o autor não atendeu os requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação de p.107, rebatendo os termos articulados na peça defensiva 

e reiterando os termos da inicial.
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É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2013, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária,

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O INSS cessou o benefício de auxílio-doença concedido ao autor.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.); (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

do requerimento administrativo, tem qualidade de segurado, conforme 

documento juntado pelo próprio requerido, CNIS de p. 83/85. Assim, ficou 

evidenciado, o preenchimento de tal requisito, conforme preceitua o art. 

15, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 13, inciso II, do Decreto nº 3.048/1999.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 66/74 e 98/106, que “(...) O 

autor apresenta sintomas em região de cabeça com Cefaleia e dor ocular, 

além de sintoma urogenital com piora na função renal e Orquiepididimite; 

(...) devido infecção crônica. Está impossibilitado de exercer suas funções 

trabalhistas; (...) já houve tratamento, porém sem sucesso, tornando 

patologia crônica; (...) Incapacidade para suas funções por tempo 

indeterminado; (...) já existe sequela, com incapacidade permanente”.

 Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez à Edinilson da Silva, com qualificação abaixo, segurado, nos 

termos retro expendidos, ressalvado abatimento de eventual benefício em 

prestação continuada porventura auferido, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que confirmo o deferimento 

da tutela antecipada às p. 56/57.

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: Edinilson da Silva, brasileiro, marital, magarefe-A, 

portador do RG n° 990.067 SSP/MT, CPF n° 595.100.131-53, nascido aos 

17/10/1973, natural de Mirassol D’Oeste-MT, filho de Júlia da Silva, 

residente e domiciliado na Rua Castro Alves, n.º 1.001, Nossa Senhora da 

Guia, Colíder/MT; aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com 

abono anual, a contar da data da cessação do benefício em 30.09.2012 

(Resumo de Benefício de p. 37/42).

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 
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incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 

esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 

§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 650-18.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO PAMPOLINI AVANCÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela antecipada movida por Leonildo Pampolini Avancço em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados. Articulou o 

requerente que é portador de diversas doenças que o impede de exercer 

suas atividades laborativas, necessitando de afastamento de suas 

atividades. Diante desse quadro clínico requereu junto ao INSS a 

concessão do benefício de auxílio-doença, porém seu pedido foi 

indeferido por não ter sido reconhecida a incapacidade para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual. Explanou que anteriormente 

recebia o benefício previdenciário também por problemas na coluna que 

perdurou até 15/12/2014, sendo cessado sob o argumento de não ter sido 

reconhecida a incapacidade para o trabalho e/ou atividade habitual. Juntou 

documentos. Atribuiu valor à causa de R$ 788,00.

 Decisão inaugural proferida às p. 36/37, pela qual foi postergado o pedido 

de tutela antecipada e nomeou perito para a realização de perícia médica 

prévia, conforme sugestão genérica da própria autarquia requerida via do 

ofício n.° 43/2011 – PFE- INSS-SINOP-MT.

Laudo Pericial acostado às p. 51/59.

Citado, com o envio dos autos (p. 63/63-v), o INSS ofertou a contestação 

às p. 64/70, juntando documentos. Aduzida a prescrição das parcelas 

vencidas ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Defendeu 

que o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que o autor não 

atendeu os requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício.

Ponteou quanto aos efeitos retroativos de eventual condenação, falou de 

custas e honorários advocatícios, correção monetária e juros na mesma 

circunstância. Apresentou os dados necessários para a implantação do 

benefício, se deferido, e pré questionou diversos dispositivos legais.

 Impugnação pelo autor às p. 89/93, rebatendo os pontos da contestação 

e reiterando os pedidos da inicial.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

 Estando o feito em ordem não necessitando de dilação probatória posto 

tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente esclarecida, é 

admissível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra 

o feito a teor dos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2015, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Segundo a Lei Previdenciária:

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 

42 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O INSS cessou seu benefício por não constatar a incapacidade laborativa.

Acerca da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 43, §1º., alínea b, da 

Lei n. 8.213/91 que “b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do 

início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 

essas datas decorrerem mais de trinta dias.”

 Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a 

alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (há exceções: 

quando o segurado tiver se tornado incapaz, em decorrência de acidente 

de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 

bem como se for portador de moléstia grave.); (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 

garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

In casu, restou evidenciado que a demandante preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do benefício, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico.

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora quando 

do requerimento administrativo, tem qualidade de segurado, conforme 

documento juntado pelo próprio requerido, CNIS de p. 73/82. Assim, ficou 

evidenciado, o preenchimento de tal requisito, conforme preceitua o art. 

15, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 13, inciso II, do Decreto nº 3.048/1999.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de p. 51/59, que “(...) o autor é 

portador de patologia discal degenerativa de coluna lombar; (...) trata-se 

de uma patologia evolutiva, ou seja, gradativamente se agrava; (...) 

permanente; (...) limitações para exercer qualquer atividade que exija 

esforço físico com dificuldade para sua sobrevivência; (...) permanente; 

(...) moderada a intensa”.

Atestada a incapacidade de caráter permanente, a que está acometida a 

parte autora, ficou devidamente comprovado nos autos sua qualidade de 

segurado, sendo eminente que o feito seja julgado procedente.

A jurisprudência é uníssona, já pacificada nesse condão, conforme os 

arestos ora compilados com destaques:

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE BENEFÍCIO. 

ATESTADOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. DOENÇA INCAPACITANTE. 1. 

Nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem 

está em gozo de benefício. 2. Apresentado atestado contemporâneo, 

emitido em 19.03.2012 por médico da Secretaria Municipal de Saúde 

informando que a parte agravante está impossibilitada de exercer suas 

atividades laborativas, e, considerando a natureza da moléstia 

incapacitante, há de se considerar plausível o pedido autoral. 3. Agravo 

regimental não provido”. (TRF-1 – AGA: 318282920124010000 MG 

0031828-29.2012.4.01.000, Relator: Desembargador Federal Francisco de 
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Assis Betti, Data de Julgamento: 21/06/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1, p. 262 de 12/08/2013);

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a cessação. 

5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, 

constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinado em sentença, considerando atividade laboral, após 

a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos autos. 6. 

Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da 

justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016).

Por último, calha frisar que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a 

submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a aposentadoria por 

invalidez à Leonildo Pampolini Avancço, com qualificação abaixo, 

segurado, nos termos retro expendidos, ressalvado abatimento de 

eventual benefício em prestação continuada porventura auferido, com 

imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar, em respeito a dignidade da pessoa 

humana, com informes de que ela não teria outros meios de vida, posto 

que defiro o adiantamento de tutela.

A essas alturas o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

probabilidade, ante as evidências afloradas pelos elementos ora colhidos 

que autorizaram a procedência do pedido.

 Suma para implantação: Leonildo Pampolini Avancço, brasileiro, casado, 

pedreiro, portador do RG n° 4.342.834-9 SSP/PR, CPF n° 593.345.509-10, 

nascido aos 27/05/1965, natural de Colorado/PR, filho de Achiles Avancço 

e Jandira Pampolini Avancço, residente e domiciliado na Rua Duque de 

Caxias, n.º 246, Setor Norte, bairro Centro, Colíder/MT; aposentadoria por 

invalidez; um salário-mínimo, com abono anual, a contar da data do 

requerimento administrativo, em 15/12/2014.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

 Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até 

esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, 

§ 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo 

em conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo 

nobre causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.

 Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 à 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80108 Nr: 1060-81.2012.811.0009

 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: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 105. Desnecessário o recolhimento de guia de 

desarquivamento, em razão de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84238 Nr: 1630-33.2013.811.0009

 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: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDA, ILDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 “Vistos etc. São três processos. . (...). Isto posto, HOMOLOGO o acordo 

por sentença, para que produzam os seus legais e jurídicos efeitos, a teor 

dos arts. 334, § 11, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, e 

840/850 do Código Civil, constituindo seus termos como parte integrante 

do decisium. Por conseguinte, hei por bem estabelecer o seguinte: I) Na 

forma dos arts. 487, inciso III, alínea “b”, 924, inciso III, e 925 do CPC, 

JULGAR EXTINTA a execução corrente nos autos cód. 81347; II) JULGAR 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, na forma do art. 487, incisos I e III, 

alínea “b”, do citado diploma instrumental, a pretensão exoneratória, 

vertida nos autos cód. 84238; III) JULGAR EXTINTOS os embargos à 
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execução a navegar nos autos cód. 83629, sem resolução de mérito, 

prejudicados, exsurgido o desinteresse processual superveniente, a teor 

do art. 485, inciso VI, do CPC; IV) DETERMINAR o consertos dos registros 

no distribuidor e capa dos autos nos embargos à execução cód. 83629, 

expungindo Leandro Lelis de Araújo e Letícia Lelis de Araújo, por não 

serem parte na ação executiva cód. 81347 e nem terem sido acionados 

como embargados. Condeno os autores em cada ação a pagarem as 

custas e as despesas processuais, sendo os honorários advocatícios por 

conta de cada qual, na forma do art. 90 do CPC, cuja obrigação daquelas 

verbas resta suspensa por até 05 anos, quando prescreverá, se não 

mudar a fortuna deles. Sentença publicada em audiência, a ser lançada e 

juntada em cada um dos processos. Registre-se. Com a expressa 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se, e 

arquive-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 10681 Nr: 150-40.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aurélio Zamar Taques 

- OAB:4700/MT, Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT

 Vistos etc.

 Sobre os valores depositados nos autos às p. 260/262, intime-se 

novamente o exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101227 Nr: 3045-46.2016.811.0009

 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: JAQUELINE CESÁRIO TAMANINI WANDSCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILBERTO KLEVERTON GOMES 

WANDSCHEER, LISBERTO WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Iane Venturini 

Padovam Costa - OAB:10513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER DALTREY GOMES 

FEIJÓ - OAB:22.270/O

 Vistos etc. (...) Isto posto, nos termos expendidos, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, de modo a HOMOLOGAR a partilha constante dos autos, para 

que produzam seus jurídicas e legais efeitos, referente aos bens deixados 

pelo autor da herança Nilberto Kleverton Gomes Wandscheer, falecido em 

21 de agosto de 2016, com resolução de mérito, a teor dos arts. 487, 

inciso III, alínea “b”, e 659 usque 667 do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, atribuo aos herdeiros na partilha contemplados os exatos e 

respectivos quinhões a que fazem jus, salvo erros ou omissões e 

ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Depois de 

apresentadas as certidões e a prova do pagamento do ITCD, expeçam-se 

os competentes e necessários formais de partilha, entregando-os 

mediante recibo nos autos aos respectivos herdeiros, para os fins 

devidos, já que terá sido feita a prova da quitação dos tributos relativos 

aos bens do espólio e às suas rendas. Notifique-se a Fazenda Pública 

estadual. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios 

vistos a ausência de litigiosidade. Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as providências retro, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. 

I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82064 Nr: 3076-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ CARNE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Vistos etc.

 Uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado à p. 142, visto 

que o executado aderiu ao parcelamento da Lei n.° 12.996/2014 com 

aguardo da consolidação, intime-o para manifestar o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 11777 Nr: 561-64.1993.811.0009

 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: Gregório Rovério Machietto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Azevedo - OAB:38152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A renúncia ao mandato deve obedecer os ditames legais, conforme art. 

112 do CPC. O que ainda assim manteria o nobre advogado na causa por 

no mínimo 10 dias, ressalvada a juntada de outro instrumento de mandato 

em favor de terceiro causídico. O que não é o caso.

Portanto, inacolho a renúncia apresentada à p. 126, de modo a manter na 

causa o digno advogado. Eventual renúncia somente será acatada na 

forma e hipóteses legais, cujas diligências de estilo não são do Juízo.

 Por outro lado, tendo em vista que o processo foi extinto por ausência de 

interesse processual superveniente, restando apenas o adimplemento da 

condenação em custas processuais, necessária à intimação pessoal da 

parte requerente para realizá-lo.

Assim, intime-se a parte embargante para efetuar o pagamento do débito 

indicado à p. 124, no prazo de 05 dias.

Porventura a parte não realizar o pagamento do débito no prazo acima 

assinalado ou não for encontrada para tanto, desde já determino que a 

secretaria tome as providências necessárias para a remessa da certidão 

de débito ao setor responsável, a fim de realizarem a cobrança de 

protesto extrajudicial, conforme determina o provimento n.° 88/2014 – CGJ.

 Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 3091-74.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em foi expedido 

alvará judicial para levantamento de valores advindos de RPV e/ou 

Precatório, a culminar com a extinção da execução pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 2336-21.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em foi expedido 

alvará judicial para levantamento de valores advindos de RPV e/ou 

Precatório, a culminar com a extinção da execução pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 49649 Nr: 370-57.2009.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAB, JVAB, FAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos etc.

Execução de alimentos no valor de R$ 866,54, objeto da presente ação.

 Após idas e vindas, à p. 39, foi informado o pagamento integral do débito 

alimentar em atraso, a pugnar a consequente extinção do feito.

É o singelo relatório.

 Decido.

Desse modo, quitada a obrigação, impositiva a extinção da execução, pois 

exaurido o seu mérito, nada mais tendo a adiar o encerramento do 

processo.

Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução.

 Condeno a parte exequente nas custas de despesas processuais, 

executada nas custas e despesas processuais, suspendendo a 

exigibilidade da condenação em custas processuais por 05 anos, eis que 

– à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação 

por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à 

assistência judiciária reclamada – não me parece evidente ser caso de 

indeferimento da postulação, atendidas as disposições supra e a Lei 

estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como o 

preconizado na Lei n.° 1.060/1950, nos arts. 98/102 do Código de 

Processo Civil e no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

 Sem honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade.

 Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 45297 Nr: 2151-85.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE NOGUEIRA FEITOSA

 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 etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 05 dias, esclarecer quanto a 

concordância dos cálculos exarada à p. 203, uma vez os valores e a 

página indicada não condiz com nenhum dos valores apresentados no 

processo, o que coloca em dúvida o consentimento da exequente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90273 Nr: 3178-59.2014.811.0009

 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: ADSB, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Acentua-se que o valor da causa deverá corresponder ao 

proveito econômico visado, caso contrário, sinalizará perspectiva de 

sonegação de tributo devido ao Estado, e contrariará as disposições 

legislativas e as orientações da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso, item 2.14.2 da CNGC. Pretendem os interessados a partilha dos 

seguintes bens: 01 imóvel urbano, correspondente ao remanescente do 

Lote n.º 22, da quadra n.º 08, com área superficial de 150,00m², localizado 

no loteamento “Residencial Cidade Alta”, registrado sob matrícula n.º 

22.459, Livro n.º 02, no Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Colíder/MT; 

01 imóvel urbano, Lote n.º 15, quadra n.º 04, “Residencial Jardim das 

Oliveira”, com área superficial de 384,34m², registrado sob matrícula n.º 

22557, Livro n.º 02, no Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Colíder/MT; 01 

veículo marca Toyota, Hilux, ano/modelo 2006/2006, placa KAN-1209, no 

valor de R$ 55.000,00. Portanto, clarividente não ser possível atribuir à 

causa apenas o valor de 1.000,00 (mil reais), eis que não corresponde ao 

proveito econômico visado, na presente demanda. Sem embargos de 

eventual entendimento diverso, o valor da causa, em casos tais, deve ser 

corrigido de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 

292 do Código de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá 

necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda que não 

tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Isto posto, 

determino que se emende a inicial, em 15 (quinze) dias, para atribuir o 

valor da causa de acordo como o art. 292, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, pela 

inobservância do art. 319, e a teor do art. 321, todos do aludido Codex. 

Noutro vértice, em consonância com o parecer ministerial, determino que 

os interessados, no mesmo prazo acima assinalado, colacionem nos autos 

conjunto probatório suficiente a demonstrar o vínculo marital no período em 

que alegam ter convivido. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94033 Nr: 2096-56.2015.811.0009

 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: IRACEMA COSTA DE ORNELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, GERCINA GALINDO DE ORNELOS, 

ANTONIO COSTA DE ORNELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Julgo. Calha ressaltar, que deve ser extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando 

ausente uma das condições da ação - in casu, o interesse de agir -, face 

a perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que a parte 

autora logrou êxito na obtenção das informações bancárias de que 

necessitava pela via extrajudicial. Como o aresto ora compilado aborda, 
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com destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

AUTORIZAÇÃO PARA MENOR LABORAR NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ. 

INTERESSADO QUE JÁ COMPLETOU DEZESSEIS ANOS. PERDA DE 

OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A 

necessidade da tutela jurisdicional pode desaparecer no curso da 

demanda. Nesse caso, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito por perda de objeto. 2. Perdeu o objeto o processo contendo pedido 

de autorização para menor, que atualmente conta com dezesseis anos de 

idade, laborar na condição de aprendiz. 3. Apelação cível conhecida e, de 

ofício, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito por 

perda de objeto”. (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10026130001246001 MG; 

Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg 19/11/2013, data publicação: 

02/12/2013.) Isto posto, pela perda do objeto, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do Código de Processo 

Civil. Entretanto suspensa sua exigibilidade por 05 anos, eis que – à 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada – não me parece evidente ser caso de indeferimento 

da postulação, atendidas as disposições supra e a Lei estadual de custas 

n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como o preconizado na Lei n.° 

1.060/1950 e no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Preclusas 

as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92089 Nr: 731-64.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATO 

GROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que mais 

entender de direito. Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que 

sua inércia significará anuência tácita do adimplemento, com a 

consequente extinção da ação pelo pagamento.Custas e despesas 

processuais por conta da parte requerida. Sem honorários advocatícios, 

tendo em vista o acordado, a teor do art. 90, § 2.º, do CPC.Preclusas as 

vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 411-53.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH MAZEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 107. Desnecessário o recolhimento da guia de 

desarquivamento, em razão de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47858 Nr: 1652-67.2008.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ALVES TETÍLIA 

BAGGIO - OAB:OAB/SP191.621, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 

12613 B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 60. Desnecessário o recolhimento da guia de 

desarquivamento, em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos 

imediatamente ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 190-31.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIANS OSMAR SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimação do advogado da parte autora para impugnar à 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89836 Nr: 2817-42.2014.811.0009

 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: VGDS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2817-42.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89836.

Vistos, etc.

Trata-se de “Homologação de Acordo, em relação aos Alimentos, Guarda 

e Direito de Visitas de Vanessa Cristina dos santos Silva” ajuizado por 

Valdete Gonçalves da Silva e Valdeci Serafim da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 05-06, vieram documentos de fls. 07-11.

A inicial foi recebida à fl. 11, onde fora deferido os benefícios da justiça 

gratuita e instado o Ministério Público para manifestar.

 Aportou aos autos às fls. 20-22 estudo Psicossocial.

Às fl. 26-27, o Ministério Público pugno pela homologação do feito e 

consequentemente sua extinção com resolução do mérito.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que as partes são capazes e os direitos, 

objeto da transação, são disponíveis, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo de fls. 05-06, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação proposta por Valdete Gonçalves da Silva e Valdeci Serafim 

da Silva, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, defiro o pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita formulada na inicial, ficando a exigibilidade 

das custas suspensa, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

Após, decorrido o prazo recursal CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 
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ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder, 10 de março de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 1667-89.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Homologo a desistência da testemunha Junior Leandro da Silva. Diante do 

fato da Defesa recém constituída quanto ao representante técnico da 

parte, DEFIRO o pedido da apresentação de alegações por memoriais no 

prazo de 05 dias a contar deste ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94368 Nr: 2292-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MORAES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908/A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para 

condenar o réu, MARCELO MORAES CARNEIRO como incurso nas penas 

dos crimes de direção sob influência de álcool, com capacidade 

psicomotora alterada (art. 306, da Lei n° 9.503/97) e condução de veículo 

automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), absolvendo-o da imputação 

de direção perigosa, prevista no art. 311, do CTB.[...]DAS PROVIDÊNCIAS 

FINAIS:Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado 

a seguir: 1. Expeça-se ofício ao TRE-MT;2. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.4. Expeça-se ofício ao DETRAN/MT salientando a ordem 

de suspensão da permissão para dirigir aqui aplicada, bem como a 

determinação de que o condenado passe a frequentar cursos de 

educação no trânsito, condição sine qua non para a remissão de sua 

pena.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104229 Nr: 784-74.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ARIADNE ZANOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos n°: 784-74.2017.811.0009 (Código 104229)

Reeducanda: Aline Ariadne Zanovello

EXECUTIVO DE PENA

V I S T O S.

Em tempo, designo audiência admonitória para a data de 24 de março de 

2017, às 13h30min.

Previamente à soltura da reeducanda, ela deverá ser intimada do referido 

ato, bem como cientificada da importância do regular cumprimento das 

medidas impostas na decisão judicial derradeira, haja vista que o 

descumprimento injustificado de qualquer delas enseja em falta grave (Lei 

nº 7.210/84, art. 51, I).

Imputada a falta grave à reeducanda, poderá o regime de cumprimento da 

pena sofrer regressão, nos termos do artigo 118, I, da Lei nº 7.210/84, ou 

seja, voltar ao regime fechado.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, servindo a presente como mandado.

Colíder (MT), 22 de março de 2017.

Fabio Petengill

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99747 Nr: 1998-37.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA ALVES BATISTA, JEFFERSON SILVA 

DOS SANTOS, VITOR ROMARIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - 

OAB:MT19960/0, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO da defesa do réu Jeferson Silva dos Santos para, no prazo 

legal apresentar as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89700 Nr: 2705-73.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908/A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Vistos. Oficie-se a Comarca de Goiânia (GO) e Guarantã do Norte (MT) 

solicitando informações acerca do cumprimento da missiva. Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa para alegações finais, se 

nada tiverem a manifestar na fase do artigo 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55601 Nr: 155-13.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Defiro a redesignação do ato instrutório para oitiva das testemunhas Ana 

Lucia Campanholo e Uziel Vicente Barbosa, desde que sejam carreados 

aos autos seus endereços com prazo de 05 dias, sob pena de desistência 

tácita. Diante da informação constante na certidão de fl. 108, determino 

que seja comunicada a Sra. Tathiane, esposa da testemunha Uziel, a, em 

sabendo indicar o seu endereço na cidade do Rio de Janeiro, n mesmo 

prazo acima assinalado. Homologo a desistência das testemunhas 

Leonardo Dias de Souza e Rafaele Cristina Leite.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99004 Nr: 1481-32.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER BENTO DE MELO, LUCAS 

WILLIAN LUZ DOS SANTOS NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908/A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EXPEÇA-SE novamente ofício à comarca de Alta Floresta redargüindo 

acerca do cumprimento da carta precatória encaminhando apelo Juízo, 

salientando que os autos aguardam tão somente a realização do ato 

deprecado, tendo inclusive sido concedida a liberdade provisória ao 

acusados exatamente pelo excesso de prazo na formação da culpa.
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Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94859 Nr: 4277-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDSGF, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, da Resolução nº 125/2010 - CNJ, do 

contido no art 8º da Ordem de Serviço 01/2012-NUPEMEC, designo 

Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 23/05/2017, às 13h30min. 

Convidem-se as partes, bem como seus advogados, se houver. 

Expeça-se o necessário. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, nos 

termos do ENUNCIADO 27 do FONAMEC devolva-se o feito para a 

Secretaria de origem para as providências cabíveis. Dou fé. Dou que eu, 

Maria de Lourdes Bianchini, Gestora do CEJUSCC, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88626 Nr: 1745-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, da Resolução nº 125/2010 - CNJ, do 

contido no art 8º da Ordem de Serviço 01/2012-NUPEMEC, designo 

Sessão de Mediação/Conciliação para o dia23/05/2017, às 15h00min. 

Convidem-se as partes, bem como seus advogados, se houver. 

Expeça-se o necessário. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, nos 

termos do ENUNCIADO 27 do FONAMEC devolva-se o feito para a 

Secretaria de origem para as providências cabíveis. Dou fé. Dou que eu, 

Maria de Lourdes Bianchini, Gestora do CEJUSCC, lavrei a presente.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83721 Nr: 271-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para 

CONDENAR o acusado JOSUEL SOARES DA SILVA, pela prática dos 

delitos de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129, § 9º e 147, 

todos do Código Penal. Em razão do concurso material a pena total fica 

sendo de 04 meses de detenção. Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a 

substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso 

concreto, que foi um caso isolado na vida do acusado, com fundamento 

no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de 

serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre 

na forma da lei. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências: a) lance o nome do réu no rol dos 

culpados; b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão; d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1302-84.2016.811.0046

 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: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em correição.

Deixo analisar o pedido de caução (fls. 1425) tendo em vista que a 

procuração (fls. 62) não concedeu poderes ao advogado para a 

realização de tal ato, conforme exigência do artigo 105 do CPC.

Determino a expedição de Carta Precatória para citação da requerida Red 

Line Serviços de Telecomunicação, conforme solicitação da parte autora.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1302-84.2016.811.0046

 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: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, e determino a expedição de termo de caução a ser 

assinado pelo procurador do requerente.

Após, intime-se a parte requerida para que proceda com a baixa na 

negativação do nome da parte autora, referente ao débito questionado nos 

presentes autos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00, conforme decido pelo TJMT.

Por fim, cumpra-se a ultima parte da decisão anteriormente proferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 609-03.2016.811.0046

 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: OZEIAS MOREIRA DA SILVA

 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:

 Vistos em Correição.1 – As partes são legitimas e estão bem 

representadas em juízo e não existem preliminares a serem analisadas.2 - 

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

à concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a 

questão. NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 
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conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 06 de abril de 

2017,  às  10h00min. INTIME-SE o per i to ,  por  e -ma i l 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 1916-36.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCPDA, KELY LILIAN PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA NA SECRETARIA DA 1ª VARA PARA PROCEDER A 

RETIRADA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77707 Nr: 2258-37.2015.811.0046

 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: DMR, SGRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

 1) Acolho o pedido do Defensor Público e decreto a extinção do feito ante 

a desistênc.

 2) P. I. Cumpra-se.

3) Determino o imediato arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38202 Nr: 2900-49.2011.811.0046

 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: NERI GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE ISAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim 

de requerer(em) o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37680 Nr: 2379-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DIAS FERNANDES PEREIRA, CELITO 

MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT, SANDRA MARA PEREIRA, ILDENIR 

PEREIRA FILHO, JADER CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288/A

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim 

de requerer(em) o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33964 Nr: 2150-81.2010.811.0046

 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: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISTRADOR OFICIAL DO 1º SERVIÇO 

REGISTRAL DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JAJAH NOGUEIRA - 

OAB:2.873/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim 

de requerer(em) o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70233 Nr: 3133-41.2014.811.0046

 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: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAM DO BRASIL AGROPECUARIA E 

PRODUTOS QUIMICOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:250407

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim 

de requerer(em) o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73172 Nr: 389-39.2015.811.0046

 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: RFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDAS, VDAS, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, 

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por Anna Sophia 

Felix, representada por seu genitor RICARDO FELIZ JUNIOR, em face de 

NATALLIA DE ALMEIDA SANTOS objetivando o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso.

O executado liquidou o débito existente junto à exeqüente.

 Decido.

Uma vez demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida pela 

credora, impõe-se a extinção do processo segundo o art. 794, I, do Código 
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de Processo Civil.

Diante do exposto JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, baseado no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Certifique o Ministério Público acerca desta decisão.

CERTIFIQUE A SERVENTIA SE HÁ VALORES VINCULADOS AOS AUTOS, 

que deverão ser vinculados, bem como expedido alvará na conta 

apresentada às fls. 20.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 3569-68.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 PROCESSO/CÓD. Nº 61720

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargada para se manifestar quanto o ofício juntado à 

fl. 23, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de renuncia tácita.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 14 de outubro de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 76462 Nr: 1775-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CASTRIANI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 Antes posto, a preceito da decisão de 27/07/2015, certifico que fora 

proferida sentença no processo de exceção de incompetência, a qual 

transitou em julgado.

Ainda, certifico que o referido ato fora trasladado ao processo principal 

(63.858), em conformidade com a ordem do m.m juízo.

Por fim, certifico que está encerrado o período de suspensão do 

processo, nos termos da decisão referida.

Assim, ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 20620 Nr: 1735-40.2006.811.0046

 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): RODWLTON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

O demandante, apesar de intimado para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, quedando-se inerte, 

conforme certificado à fl. 131. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse do requerente em dar prosseguimento ao processo.

 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 eventualmente pendentes pelo 

requerente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 17 de junho de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 2488-21.2011.811.0046

 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: ANA CIRLEI BANDURSKI

 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:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº

 Vistos em correição.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.

Se a parte apelada interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º).

Com as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para apreciação.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 03 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 2355-03.2016.811.0046

 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): NADIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/05/2017, às 

16:30h.

Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, pág. 51.

Às providências necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 3005-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR CASAGRANDE, LUCI VANIA CONCI 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSÁRIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669, WASHINGTON RODRIGUES DIAS - 
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OAB:12363/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Cristiano Zamaio - 

OAB:7962, Murilo Pierucci de Souza - OAB:8797-A

 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 

exequente para que se manifeste acerca da petição de fls. 103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37993 Nr: 2691-80.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA 

COCCO, CELSO MÁRIO COCCO, IVONETE MARIA COCCO, IRINEU 

MARCOS PARMEGGIANI, MARLA PARMEGGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016, impulsiono o presente feito para intimar as partes 

do retorno dos autos à instância singela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38833 Nr: 3531-90.2011.811.0046

 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: NELIO ROHENKOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SHUNJI OGATA - JACAREI, SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogerio Schimidt - 

OAB:21939-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE PARA 

APRESENTAR RÉPLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100114 Nr: 918-87.2017.811.0046

 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: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, com base no auto de avaliação de fl. 424 dos autos CI 

86276, cuja ação foi intentada pela parte autora, readéquo o valor da 

causa, de ofício, para R$ 93.412.051,00 (noventa e três milhões, 

quatrocentos e doze mil e cinquenta e um reais).Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das 

custas processuais remanescentes, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29589 Nr: 602-55.2009.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO AMPARO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

autora para manifestar o que entender pertinente, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37996 Nr: 2694-35.2011.811.0046

 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): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 A propósito da certidão retro, fica a parte exequente intimada a 

manifestar-se em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 36248 Nr: 945-80.2011.811.0046

 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: CICERO BARTOLOMEU DE ARAUJO, VADEILZA 

CASTILHO DE ARAUJO BERNET, JHENIFER STEFANI CASTILHO DE 

ARAUJO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044, Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - 

OAB:9301/O, José Vieira da Silva - OAB:4478, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Nos termos da legislação em vigor, venho através desta INTIMAR as 

partes quanto ao retorno dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 1316-39.2014.811.0046

 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: NEUZA APARECIDA DOS SANTOS BOZOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 

S.A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 A propósito da juntada da petição contendo proposta dos honorários 

periciais às fls. 98/99-v, manifestem-se as partes nos termos do item "6" 

do despacho de fl. 97-v

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 1575-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVITUS LUCERNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO 

GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016, impulsiono o presente feito para intimar as partes 

para requerem o que entenderem pertinente, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 60365 Nr: 2128-52.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RIBEIRO AMADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN RIBEIRO AMADOR, Filiação: 

Lorival Sergio Amador e Luiza Ribeiro, data de nascimento: 22/07/1993, 

brasileiro(a), natural de Comororo-MT, mecânico. 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 signatáraia, com supedâneo no 

artigo 129, inciso I, da Magna Carta de 1988, e Artigo 41 e seguintes do 

Código Penal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

oferecer DENÚNCIA em desfavor de WILLIAN RIBEIRO AMADOR, 

brasileiro, solteiro, mecânico, portador do CPF N°. 042.858.311-39, 

detentor da célula de identidade n°. 2335380, SSP/MT, nascido em 

22/06/1993, residente e domiciliado na Rua Amazonad, n°. 627-N, filho de 

Lourival Sergio Amador e Nilza incompleto, Comodoro/MT; em razão da 

prática das infrações descrita na denuncia.

 Despacho: Vistos em correição.Ante o teor da cota ministerial de fl. 80, 

cite-se o denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, 

no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pela 

Senhora Gestora a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, pelo prazo de 12 (doze) anos, nos termos da súmula 

415 do STJ.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Intimem-se. 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, Talison Bernardes 

Proença, digitei.

Comodoro, 09 de março de 2017

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61282 Nr: 3083-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME, SILVANIR 

FRANCISCO DE PAULA, MARIA JOSE MOREIRADE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (360,00) COMFORME CERTIDÃO FLS. 47 A SER 

DEPOSITADOS NA C/C: 16.824-6, AG. 1272-6, BANCO DO BRASIL S/A EM 

NOME DO FÓRUM DA COMARCA DE COMODORO -MT - CNPJ: 

02.733.221/0001-02,, CONSIGNANDO QUE NÃO SERÃO ACEITOS 

DEPÓSITOS EM ENVELOPE OU MEDIANTE CHEQUE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63276 Nr: 1405-96.2013.811.0046

 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): MARCELO BEDUSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 PROCESSO/CÓDIGO Nº

 Vistos em correição.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.

Se a parte apelada interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º).

Com as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para apreciação.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 03 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 23310 Nr: 833-53.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, 

GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GISLAINE CRISPIM 

DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109- PR, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7.203/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 23310

 Vistos em correição.

Indefiro por ora o pedido de fls. 144/145 vez que o exequente não 

demonstrou nos autos a inexistência de outros bens em nome daquele, 

devendo a busca de Declaração de Imposto de Renda ser a última ratio em 

demandas desse jaez, após esgotados bacenjud, renajud e certidão 

negativa de imóveis.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33285 Nr: 1471-81.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DE MELO DIAS, MARIA LUCIA FURTADO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 33285

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, requerendo 

o que entender cabível.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 040/17/DF

O Exmo. Sr. Dr. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA, MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc. CONSIDERANDO que a Servidora Ana Paula Paixão Geraldino – 

Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, 

matrícula nº 21.751, estará em gozo de folgas compensatórias nos dias 29 

de março e 03 de abril de 2017;

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO – Auxiliar 

Judiciária Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8467, para exercer a 

função de GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 

NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL desta Comarca, nos dias 29 de 

março e 03 de abril de 2017, durante o afastamento da titular.

ART. 2º - Ciência as Servidoras. Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Jaciara/MT, 22 de março de 2017. VALTER FABRÍCIO 

SIMIONI DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA N.º 038/17/DF

Exmo. Sr. Dr. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA – MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc. CONSIDERANDO que o Servidor Victor Coimbra de Souza – 

Gestor Judiciário da 1.ª Vara desta Comarca, estará em gozo de folga 

compensatória no dia 24 de março do corrente ano;

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora SILVIA GARBELINI SERAFIN – Auxiliar 

Judiciária Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8459, para exercer a 

função de GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 

NA 1.ª VARA DESTA COMARCA, no dia 24 de março do corrente ano.

ART. 2º - Ciência aos Servidores. Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Jaciara/MT, 21 de março de 2017. VALTER FABRÍCIO 

SIMIONI DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA N.º 039/17/DF

O Exmo. Sr. Dr. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA – MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc...

RESOLVE: CONCEDER a Servidora LUCLÉCIA MARIA SCHUCH MEDEIROS 

– Técnica Judiciária Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 2720, quinze (15) 

dias de LICENÇA PRÊMIO, referente ao quinquênio de 01.12.2007 a 

01.12.2012, a serem usufruídos no período de 22.03 à 05.04.2017. 

Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Jaciara/MT, 22 de março de 2017. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 120-45.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MOTA PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Vistos.

1. Havendo discordância entre as partes e à vista da necessidade de 

realização de prova pericial no intuito de verificar o real valor pago a maior 

pela exequente à executada, NOMEIO perita do Juízo a Sr.ª Ivete Missio, 

com endereço na Rua Carijós, n.º 781, Centro de Jaciara - MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

 2. Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação 

e indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar 

quesitos (art. 465 do CPC).

 3. Sem prejuízo, intime-se a Sr.ª perita para que, aceitando o encargo, 

formule a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

manifestem-se as partes em igual prazo, recolhendo a parte executada o 

valor no prazo de 10 dias, liberando-se metade do valor no início da perícia 

e metade com a entrega do laudo.

4. Caso seja aceita a proposta, intime-se a perita a fim de que agende 

data, hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este 

Juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para 

que sejam efetuadas as intimações necessárias.

 5. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

avaliação, para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes 

previstas no art. 473 do Código de Processo Civil.

6. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 3037-71.2013.811.0010

 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: VANDERLI SOARES CUNHA DA SILVA, JOÃO BOSCO 

PEREIRA 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.

Diante da divergência entre os cálculos, determino a remessa dos autos à 

Contadoria para realização do cálculo de acordo com a sentença/acórdão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28039 Nr: 1582-13.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que dê direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31823 Nr: 3405-22.2009.811.0010

 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): ADRIEL JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente informou o desinteresse no 

prosseguimento da demanda, a extinção do processo é medida cabível 

que se impõe.

Portanto, homologo o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

exequente, com base no artigo 200 do Código de processo Civil.

JULGO, em consequência, EXTINTO o processo, com fundamento no 
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artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa em eventuais restrições do veículo, oriundas deste 

processo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 1632-97.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI MARTINS CORRADINI, BERTONI DARI NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos.

Atingido o objetivo, remeta-se ao arquivo com anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 51884 Nr: 448-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MARTINS CORRADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte devedora para que se manifeste quanto ao cálculo da 

contadora judicial, sob pena de homologação.

Ou ainda, manifeste-se informando se houve a realização de acordo entre 

as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55858 Nr: 346-50.2014.811.0010

 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: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA - ME, 

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, ANISADETT 

PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA, 

INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA ME, ANGELICA 

CUNHA KORPAS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se o apelado a apresentar, 

querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se aquele que ora 

recorre a apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 1015-69.2015.811.0010

 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: VALE FORMOSO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS 

CAMPAGNOLO, RONALDO DE SANTANA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não citação de um dos requeridos, em razão da devolução da 

carta precatória sem cumprimento, manifestem-se os autores, em 10 dias.

Após, conclusos para providências, em especial nomeação de curador 

para o réu citado por edital.

Não havendo citação de uma das partes e, devidamente certificado, antes 

da conclusão deve o Gestor abrir vista ao interessado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 26689 Nr: 142-79.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EONICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado a apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante a 

apresentar suas contrarrazões.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47508 Nr: 2705-75.2011.811.0010

 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: ESTER MARIA DE REZENDE OLIVEIRA

 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: Luis Herinque Assis Nunes - 

OAB:1903674

 Vistos

Havendo concordância da parte autora quanto ao cálculo apresentado 

pelo INSS, homologo o cálculo de fls. 180/181.

Assim, expeça-se RPV/precatório e, após, alvará de levantamento em 

favor da parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 57277 Nr: 1543-40.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, KATIA CRISTINA LEANDRO, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ FERREIRA, ESPÓLIO 

DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE 

MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, CLEONICE BONAFE FERREIRA, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA 
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FERREIRA DE CASTRO, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, ESPÓLIO DE JOANA 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Claire Ines Gai Matielo - OAB:9307 

- MT

 Vistos.

1 - Retifique-se a capa dos autos a fim de regularizar o polo passivo da 

demanda, conforme requerido pelo parquet às fls. 237.

2 - Tendo em vista ser de conhecimento deste Juízo a situação do Sr. 

Navarro da Costa Ferreira, eis que figura como parte em diversas ações 

desta natureza, NOMEIO como seu curador especial o Dr. Denis Thomaz 

Rodrigues, o que faço com fulcro no artigo 245, § 4º do CPC, devendo ser 

intimado da nomeação para exercer o múnus no prazo legal.

3 - Realize a citação, por correio, de Caio de Souza Ferreira e Laiz Helena 

de Souza Ferreira para que, querendo, manifestem-se nos autos no prazo 

legal.

4 - Certifique-se a ausência de manifestação das partes devidamente 

citadas

5 - Em seguida, manifeste-se o MPE.

6 - Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55630 Nr: 151-65.2014.811.0010

 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: LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o pedido de fls. 59 e 65/65v, homologo o cálculo de fls. 60.

Assim, expeça-se RPV em favor da ilustre advogada devendo o ofício ser 

instruído com a presente decisão, conforme Resolução nº. 115/2010 da 

PGE.

Após, expeça-se alvará de levantamento e tornem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 32825 Nr: 394-48.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICAL RACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARROZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gonçalves Facinni 

Lemos - OAB:1.135 - RO, Renato Avelino de Oliveira Neto - 

OAB:3.249 - RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - OAB:1.084 - RO, 

Silvane Secagno - OAB:5.020 - RO

 Vistos

Tendo em vista que as partes se compuseram amigavelmente nos termos 

do acordo de fls. 255/256, HOMOLOGO, por sentença, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47151 Nr: 2259-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA

 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: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o INSS a implantar 

o benefício de amparo social ao autor com renda inicial equivalente a um 

salário mínimo, desde o requerimento administrativo, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.CONDENO o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento 

pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho da Justiça 

Federal, 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 Amparo Social ao deficiente com renda 

mensal de um salário mínimo; presente a verossimilhança nos próprios 

fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza alimentar 

do benefício pleiteado.Diante do princípio da causalidade, CONDENO a 

Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) até a implantação do 

benefício, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.ISENTO 

a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, 

salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 

de setembro de 2001.Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 

3º, I do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Número do CPF: 405.054.641-87Nome do segurado: 

Alexandre de SouzaEndereço do segurado: Rua Azaléia, s/n, Vila Planalto, 

Jcaiara/MTBenefício concedido: Amparo Social Pessoa Portadora de 

Deficiência.Renda mensal: um salário mínimo. Data do início do 

Benefício-DIB: 21/03/2011

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 29329 Nr: 2117-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Considerando a inércia das partes ao arquivo provisório, com baixa no 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição, até a manifestação 

do interessado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 

OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que a última avaliação foi realizada há 

aproximadamente dez anos, sendo indiscutível que houve majoração do 

valor do imóvel em razão do longo lapso de tempo transcorrido, na forma 
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do artigo 873, II, do CPC, determino nova avaliação do imóvel a ocorrer no 

prazo de 30 dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça elaborar laudo com os 

requisitos do artigo 872 do CPC.

2 – Após, intime-se as partes por meio de seus advogados a manifestar 

no prazo de 10 dias sobre a avaliação.

3 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 48863 Nr: 553-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALAOR DA SILVA, DEUZELIA PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos etc.1 - DEFIRO o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico ou 

presencial a critério do Sr(a). Leiloeiro(a) nomeado(a) pelo Juízo.2 - 

DESIGNE-SE data para realização da ALIENAÇÃO do(s) bem(s) 

penhorados e avaliados.3 - Para realização do ato, NOMEIO como leiloeira 

judicial a Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial inscrita na 

JUCEMAT sob nº 22, (End.: Rua: 2, n° 264, lote A, Q 07, Bairro.: 

Residencial JK, Cidade: Cuiabá/MT, Cep.: 78.068-340. Tel.: (65) 3664-4501 

/ 9943-3901).Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos 

interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis 

pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas 

para as visitas.Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, 

devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para 

inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno 

conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado 

em que se encontram.4 - FIXO a comissão da leiloeira nomeada no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) bem(s) arrematado(s), 

não se incluindo no valor do lance, devendo ser depositado de imediato, 

com prévia informação aos interessados.5 - O leilão deverá ser realizado 

em dois pregões, pelo prazo mínimo de 3 dias o primeiro e 20 dias o 

segundo.No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao 

valor de avaliação do bem (art. 895, I, do CPC).Não havendo lance 

superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a 

segunda etapa, que se estenderá por, no mínimo, 20 (vinte) dias e se 

encerrará em dia e hora previamente definidos no edital.6 - No segundo 

pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação 

atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de 

avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 1629-45.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARIO SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9.277/MT

 Vistos etc.

As partes peticionaram conjuntamente á fls. 106/110, noticiando a 

realização de acordo, requerendo sua homologação e a suspensão da 

execução pelo prazo previsto para o cumprimento.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e suspendo o processo 

pelo prazo solicitado, até cumprimento da obrigação assumida.

Nos termos do artigo 922 do CPC, SUSPENDO o presente feito até o 

integral cumprimento da obrigação pelo devedor.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 dias, informar se a parte 

executada cumpriu o acordo, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de pagamento com a consequente extinção da presente 

execução e levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91158 Nr: 1960-85.2017.811.0010

 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: PEDRINA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1960-85.2017.811.0010

Código 91158

Requerente: Pedrina Torres

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação ordinária deAposentadoria Rural por Idade” pleiteado 

por Pedrina Torres, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Antes de apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC.

Verifico requerente acostou a inicial o requerimento administrativo 

indeferido perante a autarquia requerida, contudo, o pedido se refere ao 

pedido de “aposentadoria por idade”, ou seja, benefício diverso do 

pleiteado nos autos.

Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no sentido de sanar as 

questões supra expostas.

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente o requerimento administrativo do benefício era 

pleiteado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 21 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.: 71078 Nr: 12213-06.2015.811.0010

 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: CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 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

 Processo nº. 12213-06.2015.811.0010

Código: 71078

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da natureza de seu cargo, qual seja, se servidor efetivo ou 

comissionado, bem como, indicando a data exata de seu ingresso junto à 

administração pública municipal.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de março de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 1443-51.2015.811.0010

 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: JVDSDO, ROSANA PEREIRA DA SILVA, LDSO, OSANA 

DIAS, ANDRÉIA LÚCIA GOLLO, PHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda., YASUDA 
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MARÍTMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A

 Processo nº. 1443-51.2015.811.0010

Código n.º 65888

VISTOS ETC,

Diante do total desinteresse da requerida em indicar no prazo indicado o 

atual endereço da testemunha arrolada aos autos (ref. 133), ainda que 

devidamente intimada, torno preclusa a colheita da prova oral postulada.

Intimem-se as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias 

apresentarem memoriais finais por escrito, nos termos da decisão à ref. 

109.

Após, conclusos.

Jaciara-MT, 21 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.: 64546 Nr: 1006-10.2015.811.0010

 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: Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 9135-59.2014.811.0010Código 64546Requerente: Kayra 

Auxiliadora Pinheiro de Oliveira.Requerida: Sul América Seguros 

S/A.VISTOS ETC,Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira propôs Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT em face da Sul América Seguros S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. (...) Intimem-se as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, 

inciso III do CPC), sob pena de preclusão.Tanto a lesão, com sua extensão 

na forma narrada pela autora, se subordinará a comprovação mediante a 

perícia médica judicial (artigo 373, incisos I, do Código de Processo 

Civil).Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 22 de março de 2017.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52154 Nr: 724-40.2013.811.0010

 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: CONCEIÇÃO APARECIDA 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:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca 

do V. Acórdão de fls. 113, e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25774 Nr: 2258-92.2008.811.0010

 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: JUVERSINO FERREIRA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte Autora via DJE, para manifestar-se nos autos no prazo de 10 

(dez) dias acerca do Laudo Médico de ref 225/227, e requerer o que de 

direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58086 Nr: 2154-90.2014.811.0010

 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: ALEX FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A, J.M. SONSIN - ME, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 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 consistente no 

contrato de arrendamento mercantil n° 40987961-2, bem como, 

CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais em favor do autor, 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 de fls. 51/52-v°.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 os demandados 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.Intimem-se os requeridos para o imediato recolhimento das custas 

processuais, advertindo-os 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, 23 de março de 2017.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56504 Nr: 882-61.2014.811.0010

 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: ANDREA ROCHA CASTELLI

 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

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca 

do V. Acórdão e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31945 Nr: 3476-24.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AFONSO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ABN Amro Real S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:12.350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca 

do V. Acórdão de fls. 508/512, e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73321 Nr: 12939-77.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12937-10.2015.811.0010

Código 73321

VISTOS ETC,

Considerando que os pedidos formulados às refs. 8 e 13 são 

incompatíveis entre si, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 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.: 60591 Nr: 3544-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3544-95.2014.811.0010

Código 60591

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido à ref. 16, tendo em vista não esgotadas todas 

possibilidades de citação pessoal do executado.

Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de 

direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 de março de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 11399-91.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Theophilo Fleury - 

OAB:133.298 - SP, LUCILLO FERNANDES DE FARIA - OAB:358251

 Processo nº 11399-91.2015.811.0010

Código 68663

VISTOS ETC,

Manifeste o exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do postulado 

pelo executado à ref. 22.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 de março de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59064 Nr: 2818-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENI SOUZA CATARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Processo nº 2818-24.2014.2014.811.0010

Código59064

Requerente: Valdeni Souza Catarino

Requerida: Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda

VISTOS ETC,

Tendo em vista a declaração de minha suspeição em relação ao feito nº 

1578-34.2013.811.0010, Código 53021, determino a remessa dos autos ao 

d. Magistrado substituto para apreciação dos pedidos formulados nos 

autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 de março de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62050 Nr: 120-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA -ME, 

ANAZELIA FERREIRA DA SILVA, JAIRO ROBERTO GOMES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo nº 120-11.2015.811.0010

Código 62050

VISTOS ETC,

Defiro o pedido à ref. 52.

Suspenda-se a execução até o cumprimento do acordo.

Ao arquivo provisório sem baixas na distribuição, todavia, com a retirada 

da lista estatística de processos.

Decorrido o prazo acordo à ref. 22, intime-se o exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento definitivo do feito.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 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.: 48906 Nr: 602-61.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca 

do V. Acórdão de fls. 119/120, e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56100 Nr: 559-56.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVERTON DE SOUZA BRITO, José Bertulio 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ BERTULIO BARBOSA DA SILVA, 

Cpf: 02950229140, Rg: 1760496-6, Filiação: Maria Creuza Brito da Silva e 

José Barbosa da Silva, data de nascimento: 11/03/1991, brasileiro(a), 

natural de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), lavrador, Telefone (67) 

9679-6913. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENAR os acusados JOSÉ BERTULIO BARBOSA DA SILVA como 

incursos nas penas do artigo 155, § 4, inciso I, do Código Penal e 

REVERTON DE SOUZA BRITO, nas penas do artigo 180, caput, do Código 

Penal c/c artigo 28 da Lei 11.340/2006.Passo a elaborar a DOSIMETRIA DA 

PENA.I – Réu: JOSÉ BERTULIO BARBOSA DA SILVA CRIME DE 

FURTOartigo 155, § 4, inciso I, do Código PenalA pena prevista para o 

crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, é privativa de liberdade 

de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. Em respeito ao art. 68 

do Código Penal, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

mesmo Código, constato que o denunciado agiu com o dolo próprio do tipo 

ao praticar a conduta criminosa prevista no artigo 155, § 4º, I e IV, do 

Código Penal. O Acusado é figura conhecida no município pela prática de 

inúmeros delitos contra o patrimônio, porem o acusado não registra 

antecedentes criminais. Não há nos autos elementos que permitam aferir a 

conduta social e a personalidade do réu.Os motivos do crime não fogem à 

normalidade do tipo. As circunstâncias do crime igualmente são as 

próprias do tipo em questão, haja vista que o Réu praticou o crime 

mediante o rompimento de obstáculo. As circunstâncias e consequências 

do crime igualmente são as próprias do tipo em questão. No mais, a vítima 

não contribuiu para a prática do crime. Diante dessas razões, com 

fundamento nos artigos 59 e 68, “caput” do Código Penal, considerando as 

circunstâncias judiciais, entendo como suficiente e adequada a fixação da 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

estabelecendo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosimetria da pena 

vislumbro a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo e aplicá-las 

em razão de a pena já ter sido fixada em seu mínimo legal.Inexistem 

causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Quanto ao regime de 

cumprimento de pena, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, preleciona que “a 

determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com 

observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta 

feita, estabeleço o regime inicial aberto para o início do cumprimento da 

pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.De acordo com a 

alteração trazida pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença 

penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Assim, considerando 

que o réu permaneceu preso no dia 03/02/2014 a 05/02/2014, resta a 

cumprir a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de 

reclusão.Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o Acusado 

preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada 

é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, 

motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada ao 

réu por duas penas restritivas de direito, que serão estabelecidas 

posteriormente em audiência admonitória.DEFIRO ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, ante a ausência de elementos a ensejar a sua 

custódia preventiva.II – Réu: REVERTON DE SOUZA BRITOI - DO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO art. 180 do Código Penal.A pena do preceito secundário do 

tipo penal do delito imputado ao Réu, art. 180, caput, do Código Penal, é de 

reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Inicialmente, verifico que a 

culpabilidade do acusado, pelos elementos colhidos, é normal à espécie. 

Em consulta ao sistema Apolo foi possível aferir que o Acusado possui em 

andamento algumas ações penais, porem não é reincidente. Não existem 

elementos para avaliar a conduta social e personalidade do acusado. O 

motivo do crime é o ordinário: lucro fácil, que não pode ser considerado 

em desfavor do réu pela própria essência do delito perpetrado. As 

circunstâncias e consequências do delito são inerentes à espécie. A 

vítima nada colaborou para a ocorrência do delito. Considerando as 

circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, estabelecer a pena base de 1 (um) ano 

de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato.Na segunda fase da 

dosimetria, não vislumbro causas atenuante ou agravante.Na terceira e 

última fase da dosimetria, não vislumbro causas de aumento ou de 

diminuição da pena, a qual torno definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 

30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato.Desta feita, estabeleço o regime inicial 

aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.De acordo com a alteração trazida pela Lei nº 

12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. Assim, considerando que o réu permaneceu preso 

no dia 03/02/2014 a 05/02/2014, resta a cumprir a pena de 11 (onze) 

meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.II - ART.28 DA LEI 

11.343/2006Grau de culpabilidade atinente a espécie. A Conduta social é 

reprovável, e haja vista possuir registro de crimes anteriores a este, 

porém não é reincidente, eis que não possui condenação com transito em 

julgado, mostrando assim um histórico criminal que revela personalidade 

voltada para a vida infracional. Circunstâncias e consequências do crime 

que não são dignas de registro. Os motivos não restaram esclarecidos. 

Deixo de analisar o comportamento da vítima, sendo ela a coletividade. 

Consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, entendo 

suficiente e adequada a aplicação de comparecimento a programa de 

acompanhamento a usuários de drogas no CAPS, ou a programa 

educativo pelo prazo de 03 meses, em entidade a ser indicada pelo Juízo 

da Vara de Execuções Penais.Isento os réus do pagamento de custas e 

despesas processuais, eis que foi assistido pela Defensoria Pública desta 

Comarca.Da sentença, intime-se o Ministério Público, o Defensor Público e 

o Acusado, pessoalmente, indagando-lhes 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.Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 

1- lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; 2- expeça se guia 

de execução definitiva; 3- comunique-se ao Cartório Eleitoral, para fins do 

artigo 15, III, da Constituição Federal; 4- oficie-se o Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional; 5- comunique-se o Cartório Distribuidor; 

6- arquive-se.Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara, 19 de Janeiro de 2016.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz 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, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 17 de novembro de 2016

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 48859 Nr: 549-80.2012.811.0010
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUELINO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos etc. 1 – Verifica-se que foi designada audiência para esta data, 

tendo se procedido a intimação do advogado constituído por meio do DJE 

de n.º 9889, de 28/10/2016. Assim, como houve a intimação do patrono 

que não compareceu e nem justificou, razão assiste a Defensoria Pública, 

a quem arbitro honorários devidos pela parte no importe equivalente a 02 

(duas) URHS conforme tabela vigente da OAB/MT, com esteio no artigo 22 

da Lei 8906/94. 2) Ainda, a fim de verificar extensão da multa a ser 

aplicada conforme o artigo 265 do CPP, determino seja certificado se 

houve anterior não comparecimento, ou redesignação da audiência em 

que constou comparecimento do patrono. 3) Certifique-se quanto a 

devolução das precatórias no prazo de 60 dias a contar da distribuição, 

eis que não interropem a marcha processual, e abra-se vista as partes 

para alegações finais escritas após juntada da precatória enviada para 

interrogatório do acusado. Após, conclusos.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 2243-60.2012.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. Y. Trentin - Madeiras - EPP, Zarife Maria 

Yared Trentin, Marcos Guilherme Trentin, Edson Nildo Bortoncello, Claudia 

Mara Trentin Bortoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS GUILHERME TRENTIN, Cpf: 

56840918904, Rg: 12/R1.49881, Filiação: Egidio Trentin e Helena Trentin, 

data de nascimento: 23/03/1966, brasileiro(a), natural de Xaxim-SC, 

casado(a), mamborê - ind. e com. de madeiras, Telefone 92113613 e 

atualmente em local incerto e não sabido EDSON NILDO BORTONCELLO, 

Cpf: 72613203900, Rg: 242.654-3, brasileiro(a), casado(a), madeireiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança, proposta por Banco do 

Brasil S/A, em desfavor de Z. M. Y. TRENTIN – MADEIRAS – EPP e 

OUTROS visando o pagamento de valores antecipados em favor dos 

requeridos. Valor da causa R$ 106.958,68 ( Cento e seis mil, novecentos 

e cinquenta e oito reais e sesenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se os requeridos, Edson Nilso 

Bortoncello e Marcos Guilherme Trentin, por edital, observado o disposto 

no art. 256 do Código Processo Civil, observado disposto no artigo 257 e 

seguintes, do mesmo diploma legal.  Às providências 

necessárias.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, Diane Maira Soares de 

Melo Nogueira, digitei.

Juara, 27 de janeiro de 2017

Elizangela Pereira Cardozo Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 840-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar sobre a justificativa 

apresentada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 115-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar da Silva Scheffer, Clebison Jack Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60882 Nr: 3502-56.2013.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT., RdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:15

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Alex Sandro de Souza 

Pacheco, Cpf: 04377797182, Rg: 2323911-5 SSP MT Filiação: Jânio 

Mendes Pacheco e Luzete Dias de Souza Pacheco, data de nascimento: 

28/12/1990, brasileiro(a), natural de Apiacás-MT, convivente, motorista, 

Endereço: Rua da Graça, 15-S, Bairro: Alvorada ii, Cidade: Juara-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Assim, ante o teor do dispositivo previsto no artigo 274, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, REPUTO VÁLIDA a 

tentativa de intimação realizada no endereço outrora apresentado pela 

vítima.

Ademais, tenho que, diante da inércia da vítima, a restrição parcial a 

liberdade de ir e vir do autor do fato, não deve persistir.

 Diante do exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito, e, ante a cessação de sua necessidade, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo 

Código Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se o autor do fato e a vítima desta decisão, ficando desde já 

determinada a intimação por edital, caso se faça necessário.

Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77836 Nr: 1049-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da r. decisão de ref: 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77836 Nr: 1049-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado por HERBITON HORMUNG, por intermédio de sua 

advogada constituída, sustentando que o requerente não possui maus 

antecedentes, é de boa índole, possui residência fixa e ocupação lícita e 

que os fatos narrados pela acusação são inverídicos [...] Presentes, 

portanto, os requisitos da prisão cautelar, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido formulado.Intime-se o acusado, servindo 

cópia da presente como mandado de intimação e a Defesa por DJE.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89008 Nr: 1154-26.2017.811.0018

 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: Pedro Batista Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de alvará, por sentença, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para autorizar a realização do 

referido evento, e DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

requerente, nos moldes expostos acima, desde que observadas as 

seguintes cautelas: [...]

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60617 Nr: 3230-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivelton Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60617

S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução Fiscal movida por AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL em face de RIVELTON CANDIDO DA 

SILVA, alegando ser credor da importância de R$ 4.224,14 (quatro mil e 

duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) espelhada na CDA 

de fl. 07/08.

 Juntou os documentos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou o pagamento integral do 

débito exequendo, requerendo a extinção do feito nos moldes do art. 924, 

inciso II, do CPC, bem como pugno pela liberação dos valores bloqueados 

na presente execução.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a Exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no Artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Determino o levantamento dos valores bloqueados indicados nas fls. 

26/27.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em Juara/MT, 24 de fevereiro de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78206 Nr: 1176-21.2016.811.0018

 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: Irailde Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar a requerente IRAILDE ALVES PEREIRA o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos 

termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês 

(R$ 937,00), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148, do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da 

Súmula 204, do STJ.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 

1000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 377.466.648.22.Nome 

da Mãe: Santa Vaz da SilvaNome do segurado: Irailde Alves 

PereiraEndereço do segurado: Chácara Jd. Paraíso, Estrada Agua da 

Abelha, Km 03, Zona Rural de JuaraBenefício concedido: aposentadoria 

por idade rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 937,00). DIB: 

08/04/2016 – data do requerimento administrativo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70235 Nr: 1363-63.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lirio Hillesheim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia-caso necessário sera solicitado complementação da 

diligencia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88445 Nr: 894-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia-caso necessário sera solicitado complementação da 

diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 1081-54.2017.811.0018

 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: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607, Volnei Coppeti - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia-caso necessário sera solicitado complementação da 

diligencia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66101 Nr: 3117-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lenon Magalhaes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 DECISÃO: 1) O processo penal não pode ficar condicionado aos 

caprichos de testemunhas desidiosas, que mesmo recebendo uma 

intimação pessoal, descumprem ordem do juízo como se fosse um mero 

convite. Sendo assim, nos termos do art. 219 do CPP, aplico a multa de um 

salário mínimo as testemunhas faltosas, que deverá ser emitida certidão e 

encaminhada a PGE, para protesto e posterior cobrança judicial se 

necessário. Advirto que a ausência na audiência que será designada 

ensejará a requisição de abertura de procedimento criminal por crime de 

desobediência nos termos do art. 219 do CPP e 330 do CP. 2) Designo 

audiência para oitiva das testemunhas Antonio Eduardo de Lima, Tereza 

de Almeida Pereira e Luziene Alves de Souza para o dia 07.06.2017 às 

13h30min. 3) Oficie-se o juízo deprecado, solicitando a devolução da 

missiva devidamente cumprida, no prazo exíguo possível. 4) Remetam-se 

os autos a defesa para indicação do endereço da testemunha Antônio 

Eduardo de Lima no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69019 Nr: 778-11.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertuol - Industria de Fertilizante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Tadeu de Medeiros 

Moura - OAB:310851-SP, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Mateus Menegon - OAB:11229-B

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado estará afastado de suas funções entre 

os dias 27.03 à 07.04 de 2017, afastamento este devidamente deferido 

pelo e. Tribunal de Justiça REMARCO a audiência aprazada para 

realizar-se no dia 18.04.2017 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 1032-72.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Código nº 5667

D E S P A C H O

 Cumpra-se integralmente o determinado na decisão de fls. 156-v, 

notadamente o item III.

Após, conclusos.

Às providências.

Em Juara/MT, 06 de março de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63283 Nr: 717-87.2014.811.0018

 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: Dinair Auxiliadora Pereira de Goes

 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:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação, para 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Em Juara/MT, 14 de março de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 57092 Nr: 3325-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 57092

DECISÃO

Recebo a execução, na forma do artigo 513 §2º do NCPC, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (10%), expedindo, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, 

do NCPC).

Não sendo impugnada à execução no prazo, será requisitado o 

pagamento por intermédio do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo pagamento far-se-á na ordem 

de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da lei.

Intime-se e Cumpra-se.

Em Juara/MT, 16 de março de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62066 Nr: 4695-09.2013.811.0018

 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: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 62066

DECISÃO

Recebo a execução, na forma do artigo 513 §2º do NCPC, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (10%), expedindo, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, 

do NCPC).

Não sendo impugnada à execução no prazo, será requisitado o 

pagamento por intermédio do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo pagamento far-se-á na ordem 

de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da lei.

Intime-se e Cumpra-se.

Em Juara/MT, 16 de março de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 3026-18.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar a requerente MARIA DAS GRAÇAS DA 

SILVA o benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, nos termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês (R$ 937,00), extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148, do STJ e 

juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 514.670.691-68.Nome da Mãe: Maria 

da Conceição da SilvaNome do segurado: Maria das Graças da 

Silva.Endereço do segurado: Chacará Palmeiras, n° 36, Km1, Linha 

Barbozinha, zona rural de Juara.Benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 937,00). DIB: 

21/02/2013 – data do requerimento administrativo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60450 Nr: 3037-47.2013.811.0018

 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: Valdomiro Bassiquete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 60450 Requerente: Valdomiro Bassiquete Requerido: INSS- 

Instituto Nacional de Seguro Social S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO 

VALDOMIRO BASSIQUETE, já qualificado nos autos, moveu a presente 

ação de pensão por morte em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando que durante praticamente toda a vida trabalhou 

como rurícola, pretendendo com a presente demanda o reconhecimento de 

seu direito ao recebimento da pensão, em virtude do falecimento de sua 

esposa. Alegou que seria dependente econômico de sua esposa, que 

faleceu em 31/12/1.990. Instruiu a exordial com documentos. Citado e 

intimado o requerido apresentou contestação (f. 19/32) alegando que as 

provas contidas nos autos são insuficientes para atender os requisitos de 

inicio de prova material do exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar no período exigido por lei; ausência de comprovação da 

dependência. Ao final, pleiteou a improcedência do pedido. É o relatório. 

Decido. [...] III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63430 Nr: 843-40.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro do Nascimento Quintana, Espólio de Armando Quintana Guinossi 

rep. por Irene Mª do Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DECISÃO: 1) Considerando que o presente feito refere-se à materiais 

patrimoniais, homologo o acordo fixado voluntariamente pelas partes. Para 

tanto, expeça-se ofícios aos arrendatários para que, quando do 

pagamento das parcelas vincendas do arrendamento, ao efetuar o 

depósito em armazém o faça na proporção de 50% para Laurindo 

Quintana, e 50% para o Espólio de Armando Quintana. 2) Considerando 

que todas as provas testemunhais a serem produzidas nesta Comarca já 

se encontram encartadas nos autos, pendentes apenas a devolução das 

precatórias e o envio dos documentos solicitados ao Juízo de 

Brasilândia-MS, determino que se aguarde a juntada das aludidas provas. 

3) Cumpridas as diligências instrutórias, colham-se os memoriais escritos 

das partes. 4) Após conclusos para sentença. Saem todos intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 4986-04.2016.811.0018

 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: Roberto de Sales Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Sales Araújo, Thyago Santos 

Rodrigues, Evaldo Rogério Heitmann, Imobiliária J. O. Gonçalves, 

Aparecido Correia Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO, no valor de R$ 100,00 

(cem reais), a ser depositado na conta n. 20.047-6, do Banco do Brasil 

S/A, Agência 2836-3, em nome de Fórum da Comarca de 

Juara-Diligências, CNPJ n. 00.111.597/0001-41, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, poderá o Nobre Advogado usar o 

campo “nome do depositante” para identificar o processo a ser juntada 

referida diligencia-caso necessário sera solicitado complementação da 

diligencia. DEVERÁ AINDA RETIRAR EM CARTÓRIO A CARTA 

PRECATÓRIA DE CITAÇÃO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 958-95.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Tokie Kawabata Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora, para que junte aos autos memorial de 

calculo, conforme despacho de fl. 52 verso.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE JUÍNA

Processo Número: 1000064-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JAIR AMARAL OAB - 2856-/RO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELGO BEKAERT NORDESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERVA CAFE CARVALHAES OAB - 42574-/MG 

(ADVOGADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - 74368-/MG (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000064-42.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REQUERIDO: BELGO BEKAERT 

NORDESTE S/A VISTOS ETC. Considerando que o requerido deve ser 

citado com pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de conciliação, 

entendo que a redesignação da mesma é medida que se impõe, visto que 

a parte ré fora citada nesta data e a audiência em comento encontra-se 

designada para o dia 27 de março de 2017. Desta forma, CANCELO a 

audiência outrora designada e REDESIGNO a mesma para o dia 24 de abril 

de 2017 às 14:00 horas. INTIMEM-SE as partes na pessoa dos seus 

causídicos. Cumpram-se observando as demais determinações contidas 

no despacho inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 24 de março de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 123136 Nr: 3325-66.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA - 

OAB:20971-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 "SENTENÇA:7. Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para que surta os 

legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO E DECLARO extinto o 

processo com resolução do mérito, com supedâneo jurídico nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.8. Custas 

e despesas processuais conforme acordado.9. Transitada em julgado, 

determino o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição.

 10. P.I.C"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 94215 Nr: 2419-81.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SERASA, VITOR 

PAULO GAUDENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, SONIA BISPO GOLO - OAB:20.634/0

 "VISTOS ETC. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas 
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que pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, 

o silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 3364-05.2012.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS, EADS, CADS, GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 24 DE 

MAIO DE 2017, ÀS 13H30MIN, NOS TERMOS DO R. DESPACHO A SEGUIR 

TRANSCRITO: "VISTOS ETC. DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 24 de maio de 2017, às 13:30 horas. Nos termos do 

art. 357, § 4º, do NCPC, fixo prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. Caberá ao advogado das partes, informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e local da 

audiência. A intimação por via judicial consistirá em opção residual, 

somente sendo possível quando comprovada que a tentativa do advogado 

foi frustrada (art. 455, § 4º, inc. I). A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 100043 Nr: 1373-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 36/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 610-08.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARISA KUSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, À FL. 297V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 127848 Nr: 1155-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE TAL, LICA DE TAL, JOAREZ DE 

TAL, MIRO DE TAL, RITA DE TAL, ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 27 

DE ABRIL DE 2017, ÀS 16H00MIN, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT. BEM COMO INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 

17527-7, AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 96530 Nr: 4967-79.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, VALDIR DE AQUINO 

BOA VENTURA, LELINHO DOS SANTOS KAPICH, TV MUNDIAL DE JUINA 

LTDA, KAPICH E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR PODERÁ SER 

DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, AGÊNCIA: 2226-8, 

BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA “COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” 

(CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 86757 Nr: 683-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA COSTA AVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O CAUSÍDICO DR. HIGOR DA SILVA DANTAS ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL DA PARTE AUTORA, BEM COMO 

PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS 

TERMOS DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "VISTOS ETC. Ante a 

petição retro, destituo o advogado nomeada às fls. 157 e nomeio como 

curador o Dr. Higor da Silva Dantas para prosseguir na defesa dos 

interesses da parte autora para bem e fielmente cumprir o múnus. Proceda 

a escrivania a intimação do causídico desta nomeação, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 89395 Nr: 3592-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, OU A 

RETIRE EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 94835 Nr: 3082-30.2013.811.0025
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:1248/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 18 

DE MAIO DE 2017, ÀS 17H00MIN, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT. BEM COMO INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, 

AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 87691 Nr: 1704-73.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 46439 Nr: 1086-36.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAÉ TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO 

GROSSO, JOSÉ ANTUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/0

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERIDA ACERCA DA SEGUINTE 

DECISÃO: "VISTOS ETC.Primeiramente, DETERMINO a redistribuição dos 

autos, para que conste como Cumprimento de Sentença.INTIME-SE a parte 

executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 1.406,31 (mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), nos termos 

do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) do valor devido. Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 89728 Nr: 3978-10.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 28 DE 

ABRIL DE 2017, ÀS 16H00MIN, NOS TERMOS DO R. DESPACHO A SEGUIR 

TRANSCRITO: "VISTOS ETC. Considerando que a celeuma do caso em 

testilha reside unicamente na partilha de bens, DESIGNO Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 28 de abril de 2017, às 16:00 horas. Nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo prazo de 15 (quinze) dias para que 

as partes apresentem rol de testemunhas. Caberá ao advogado das 

partes, informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência. A intimação por via judicial consistirá em opção 

residual, somente sendo possível quando comprovada que a tentativa do 

advogado foi frustrada (art. 455, § 4º, inc. I). A inércia do advogado em 

relação à comunicação da testemunha implica a desistência da sua 

inquirição (art. 455, § 3º)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120221 Nr: 1523-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MATOS COSTA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA SRA. OFICIALA DE 

JUSTIÇA, À FL. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 123045 Nr: 3276-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 86885 Nr: 825-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDPT, VGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DO DECURSO DE PRAZO, CONFORME CERTIDÃO 

DE FL. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 96674 Nr: 5133-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDO, JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:19981/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 70V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 91434 Nr: 5857-52.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERLI ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

APRESENTE CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 107686 Nr: 1417-08.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONY SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 "S E N T E N Ç A. Vistos etc. 1. Cuida-se de AÇÃO COMINATORIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARATER DE URGÊNCIA proposta por 

DIONY SILVA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT. 2. Inicial e documentos às fls. 05/35. 3. 

Despacho inicial às fls. 40. 4. Manifestação da parte autora requerendo a 

extinção da ação em fls. 52/53.5. Breve relatório, fundamento e decido. 6. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é à medida que 

se impõe, vejamos. 7. Postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela 

extinção do processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso “sub examine”. 8. Assim, considerando que a parte 

autora manifestou-se pela extinção dos autos, a extinção do processo é 

medida que se impõe. I – D I S P O S I T I V O. 9. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. 10. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja cobrança fica suspensa por ser a mesma beneficiária 

da justiça gratuita. 11. Transitada em julgado a sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Juína/MT, 01 de dezembro de 2016. Roger 

Augusto Bim Donega. Juiz de Direito".

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1228 Nr: 34-98.1992.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR JOSÉ REZENDE, ALDERI MOREIRA 

CRUZ, JORGE SEBASTIAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDEIR JOSÉ REZENDE, Cpf: 

30968992153. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Trata-se de pedido de penhora 

online da quantia de R$ 71.824,94 (setenta e um mil oitocentos e vinte e 

quatro reais e noventa e quatro centavos) solicitando o bloqueio de saldos 

em contas bancárias do executado, tendo em vista que ainda não adimpliu 

o crédito remanescente que se encontra em execução.Posto isto, DEFIRO 

a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão 

ser intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

p o s s a m  s e r  p e n h o r a d o s ,  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Juína, 30 de Novembro de 2016.Conrado Machado SimãoJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRÍCIO ALEXANDRE 

ROCHA CUSTÓDIO, digitei.

Finalidade: Intimar parte executada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 525, caput, no NCPC.

Juína, 03 de março de 2017

Lívia Furquim Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122648 Nr: 3030-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CHORMIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA CAPANGA, UILSON, ELEN ROSE 

PEREIRA FARTO, RAQUEL LUIZ DA SILVA, LUIZ ANTÔNIO MACHADO, 

LOURIVAL CASTILHOS PIMENTEL, EDSON CARA, JOSÉ FRANCISCO DE 

ALMEIDA, ANTONIO SÉRGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 896,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS 

REAIS), PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, 

AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108016 Nr: 1593-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N ULRICH & CIA LTDA, NEI ULRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "DESPACHO Vistos, etc. Tendo em vista que este magistrado estará fora 

desta comarca nos dias 14/03/2017 à 16/03/2017, em virtude do curso: 

“Programação Neurolinguística-PNL aplicada à solução adequada de 

conflitos”, na Escola dos Servidores nas mesmas datas, DECIDO: 

Redesignar a audiência para o dia 13 de Abril de 2017, às 14h00min. 
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Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 46340 Nr: 963-38.2009.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDO LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido de liminar, ajuizada por BANCO FINASA S/A em face de MANOEL 

FERNANDO LOBATO. (...)Desta feita, não realizado o aperfeiçoamento da 

relação processual por ausência de citação, pressuposto de sua 

existência, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

independente de prévia intimação pessoal da parte ou de seu 

advogado.Ademais, verifica-se que o processo foi ajuizado há mais de 

dois anos, não sendo justificável aguardar-se indefinidamente a formação 

da relação triangular. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil.Custas processuais pela parte autora.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos observando as formalidades legais.Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121263 Nr: 2148-67.2016.811.0025

 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: AMÉLIO DE CAMPOS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO OLIVEIRA SANTOS, CLAUDINEI 

DO NASCIMENTO HENRIQUE, VANDERLEI PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

ÀS FLS. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111981 Nr: 3588-35.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIVET COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO (A) DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 97/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 51958 Nr: 5148-22.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTÓTELES PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos etc.Cuida-se de ação de Reintegração de Posse com 

pedido liminar ajuizada por BANCO FINASA S/A em face de ARISTOTELES 

PEREIRA DE SOUZA, ambas as partes devidamente qualificadas nos 

autos. (...)Desta feita, não realizado o aperfeiçoamento da relação 

processual por ausência de citação, pressuposto de sua existência, 

impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, independente 

de prévia intimação pessoal da parte ou de seu advogado.Ademais, 

verifica-se que o processo foi ajuizado há mais de sete anos, não sendo 

justificável aguardar-se indefinidamente a formação da relação triangular. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Novo.Código de Processo Civil.Preclusas 

as vias recursais, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades 

legais.Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94928 Nr: 3184-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BULGARELLI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 "DESPACHO.Vistos, etc. (..) Na forma do artigo 513 §2º do NCPC, 

intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido das custas, se houver. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, 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.Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, ficará 

desde já notificado à parte demandante que eventual providência 

requerida deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para este fim mero pedido de vista dos 

autos ou requerimento de suspensão. Não sendo realizadas providências 

efetivas, a Gestora certificará nos autos e fará os autos 

conclusos.Intime-se.Às providências"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85261 Nr: 5823-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, DGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/AMT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - ORIENTADOR DA FACULDADE AJES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Trata-se de ação de Alimentos proposta por D. G. 

R. D. S., representado pela sua genitora, J. R. D. S., em face de C. A. D. 

S., todos devidamente qualificados nos autos.(...)Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de tornar DEFINITIVA a verba 

alimentar no montante de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos) mensais, ou seja, o equivalente a 30% do salário mínimo 

vigente, bem como 50 % das despesas extraordinárias, nos termos 487, I 

do Novo Código de Processo Civil.A verba alimentícia deverá ser entregue 

até o dia 10 de cada mês, diretamente a genitora da requerente, ou em 

conta corrente que deverá ser aberta em nome do menor e/ou da 

genitora.Deixo de condenar em honorários e custas processuais, tendo 

em vista a gratuidade da Justiça.Ciência ao Ministério Público.Após, o 

trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas e demais 

anotações de estilo. Às providências".

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 53864 Nr: 295-33.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 SENTENÇA Vistos, etc. MARCOS ANTÔNIO BUSNELLO ingressou com a 

presente ação ordinária declaratória de revisão contratual em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe. (..)Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: declarar a 

aplicabilidade do CDC às operações em tela e a possibilidade de revisão; 

vedar a capitalização dos juros; limitar a taxa de juros a média do mercado 

no mês da contratação, salvo se menor o valor contratado; limitar a multa 

moratória a 2% sobre o valor da prestação em atraso, sem acréscimo dos 

demais encargos moratórios; afastar a mora; aplicar o INPC como índice de 

correção do contrato/operações; autorizar a compensação dos créditos 

pagos a maior nos termos da fundamentação, condenando a demandada, 

caso ainda haja saldo pendente em favor do autor, à repetição de indébito 

na forma simples, devendo os valores serem corrigidos pelo INPC, desde a 

data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

a contar da citação no presente feito; ratificar os efeitos da tutela 

antecipada.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do seu pedido, condeno o 

demandado ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por centro) sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41194 Nr: 852-88.2008.811.0025

 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: JOÃO PELISSARI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:8.307/MT, ROBERTO MENDONÇA FARIA - 

OAB:OAB/MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 SENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica proposta por JOÃO PELISSARI FILHO em face de MIGUEL 

ARCANJO DA SILVA, ambos devidamente qualificados aos autos.(..) É o 

relatório.Fundamento. Decido.(..)Isso posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE o pedido reivindicado em sede de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, ajuizada por João 

Pelissari Filho em desfavor de Miguel Arcanjo da Silva, e declaro a 

inexistência de relação jurídica (art.19, inciso I NCPC. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nas formas do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios pelo requerido. Arbitro o valor de 10% do valor da causa a 

título de honorários.Transitado em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88637 Nr: 2755-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO STUHLER, JANDIR ANTONIO DAL BERTO, 

JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, ALMIR JOSÉ BASSÉGIO, HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Trata-se de Cautelar Inominada proposta por 

APOLINÁRIO STUHLER e OUTROS em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando impedir que o 

réu promova a negativação do nome dos autores ou, caso a inclusão já 

tenha sido efetivada, promova a exclusão dos órgãos de proteção ao 

crédito.(...)Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito 

a ação cautelar e revogo a liminar deferida às fls. 91/92.Por conseguinte, 

condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais ao advogado do réu, que fixo em 

10% (dez por centro) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

CPC/2015).Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as anotações necessárias e baixas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 851-06.2008.811.0025

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PELISSARI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:8.307/MT, ROBERTO MENDONÇA FARIA - 

OAB:OAB/MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 SENTENÇAVistos etc.Trata-se de Ação de Medida Cautelar de Busca e 

Apreensão proposto por JOÃO PELISSARI FILHO em face de MIGUEL 

ARCANJO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.(..) 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nas formas do 

artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios pelo requerido, sendo que este último arbitro em 10% do 

valor da causa.Transitado em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108848 Nr: 2005-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAMENON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR AGAMENON CARLOS 

DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e 

ABSOLVÊ-LO do delito de ameaça (art. 147, “caput”, do CP), nos termos 

do art. do art. 386, VII, do CPP. (...)DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código 

Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o 

condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o 

condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas 

noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;CONDENO o acusado ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Transitada em julgado a sentença para as 

partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;P. I. 

C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95152 Nr: 3406-20.2013.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI, MARCELO 

GILIO RIZZIERI, DIOMAR TOLFO BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B

 Vistos. Tendo em vista que o réu Diomar não foi intimado para esta 

audiência, REDESIGNO a audiência para o dia 24/05/2017, às 17h30min, 

devendo o réu ser intimado pessoalmente (ainda que por carta precatória). 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) para a Defesa de Marcelo apresentar os 

seus respectivos atestados médicos. EXPEÇA-SE MANDADO DE 

CONDUÇÃO COERTIVA para Eliane Alves. SAEM as demais testemunhas 

presentes intimadas. INTIME-SE os réus e seus respectivos advogados da 

próxima audiência. Em relação ao acusado Elizeu, não encontrado, 

DETERMINO que o meirinho proceda à nova tentativa de intimação (em seu 

endereço residencial e profissional) e, em caso negativo e havendo sinais 

de tentativa de ocultação da intimação, proceda-se ao rito da intimação por 

hora certa. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89772 Nr: 4026-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Vistos,

Diante da certidão de f. 64, bem como a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Andréia Oliveira Lima para 

atuar como Advogado(a) Dativo(a).

A(o) Advogado(a) nomeado(a) 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 125977 Nr: 4924-40.2016.811.0025

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT.

Autos n.4924-40.2016.811.0025 (Id 125977).

Vistos em Regime de Exceção.

Remetam-se os autos ao Juiz da causa para decisão de sustentação ou 

retratação.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106253 Nr: 699-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RAFAEL DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Autos n.º 699-11.2015.811.0025 – Código 106253

Reeducando: Alan Rafael de Azevedo.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Progressão de Regime prevista para o dia 21.07.2018.

Cálculo de Pena às fls. 48.

DÊ-SE vista à defesa e ao depois ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao cálculo de fls. 48, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ.

Após, RETORNEM os autos ao Juiz Natural para homologação do cálculo.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2017.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 2252-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MANOEL GOMES NETO, vulgo 

"LAGRECIA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT.

Autos n. 67/2009 (Id 47863).

Recuperando: Claudio Manoel Gomes Neto, vulgo “Lagrecia”

Vistos em Regime de Exceção.

PROCESSO EXECUTIVO DE PENA em regular tramitação, com data de 

cumprimento do requisito objetivo para progressão do regime prevista para 

15/07/2018 (fls. 407).

Cumpra-se a decisão de fls. 411.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 88-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Autos n. 88-87.2017.811.0025 (126239)

Reeducando: Geovani Pereira Elias.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

NOMEIO como advogado dativo Dr. Eugênio Barbosa Queiroz.

 INTIME-O para manifestar sobre o cálculo de f.19.

 Após, CONCLUSO para homologação.

CUMPRA-SE.

Juína/MT, 17 de março de 2017.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 1290-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AACDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, 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 
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manifestar interesse oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS 

a(o) Advogado(a) Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a 

presente como título executivo sem a necessidade de expedição de 

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 a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123867 Nr: 3773-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96012 Nr: 4373-65.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, “ex officio”, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal 

(art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do CP).RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.Tendo 

em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Antonio Valdenir Caliare para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 3 URH. EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Seção 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121327 Nr: 2186-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR DIOVALDINO RODRIGUES FILHO como incurso 

nas penas do art. 157, § 1º, do CP. (...) Assim, FIXO a pena definitiva do 

vertente delito em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 

(onze) dias-multa.A pena deverá ser cumprida em regime inicial 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.Por conta da 

reincidência e da própria ameaça existente não é o caso de substituição 

por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, I, do Código Penal, bem 

como, descabe o sursis em razão da reincidência e do quantum da pena 

(art. 77, inciso I e II, do CP).O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já 

que, embora preso, o regime de pena aplicado é incompatível com a 

prisão. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 4537-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR DIOGO DA SILVA como incurso 

nas penas do art. 157 do CP. (...) .3ª FASEInexistem causas de aumento 

ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva do vertente delito em 

4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.A pena 

deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, § 

2º, “b”, do CP.Por conta da própria violência existente, não é o caso de 

substituição por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, I, do Código 

Penal, bem como, descabe o sursis em razão do quantum da pena(art. 77, 

inciso II, do CP).O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que, embora 

preso, o regime de pena aplicado é incompatível com a prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 2769-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 51727 Nr: 5091-04.2009.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CERDAN, VULGO "GAUCHINO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Armando Cerdan, vulgo “Gauchinho”, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso no artigo 15 da Lei n. 10826/2003, em que o 

Ministério Público pugnou pela instauração do presente incidente de 

insanidade mental, pleito que foi deferido e determinada a realização 

exame médico legal (fl. 06/07).

O Ministério Público e Defesa apresentaram quesitos (fl. 08/09 e 13/14) e 

após, às fl. 33-41 foi apresentado laudo pericial, procedendo vista ao 

Ministério Público (f. 42), com posterior vista às partes, que nada 

requereram (fl. 42-v e 48).

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Não tendo sido impugnado o laudo pericial (fl. 33-41) HOMOLOGO-O, por 

SENTENÇA para que surta os seus devidos e legais efeitos.

Para tanto, DETERMINO o imediato prosseguimento da ação penal sob o 

Código n. 44028.

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos principais, bem como 

respectivo laudo.

Transitada em julgado, ao ARQUIVO.

P.I.C.

Juína/MT, 21 de março de 2017

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92660 Nr: 772-51.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT
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 Ante o exposto, “ex officio”, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal 

(art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do CP).RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP, bem como SOLICITE-SE a devolução da carta 

precatória, independentemente de cumprimento.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.Tendo em vista a atuação dos advogados Dativos Dr. Flavio 

Lemos Gil e Dra. Hilonês Nepomuceno para defesa do réu, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 3 URH para o primeiro e 4 URH para a segunda. 

EXPEÇAM-SE as respectivas certidões pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Seção 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99222 Nr: 646-64.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS, VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106253 Nr: 699-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RAFAEL DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 88-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 1216-55.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS 

MANIFESTAR NOS AUTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE FLS.123

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Cód. 123750Vistos,INDEFIRO o pedido de exame grafotécnico por 

ausência de interesse da Defesa, pois o fato de nenhum dos réus ter 

escrito o bilhete não os isentaria do crime se existirem provas robustas 

apontando a autoria, cuja comprovação positiva apenas corroboraria um 

eventual conjunto de provas condenatórias, interessando, portanto, ao 

dominus litis, que manifestou desinteresse na prova. (...) Além disso, a 

decisão que decretou a prisão preventiva já demonstrou a aparente 

reiteração delituosa da acusada Blenda que responde a sete ações 

penais nas Comarcas de Juína e Brasnorte (fl. 54-56 dos autos sob o Cód. 

n. 123531).Por fim, como já asseverado por este magistrado na decisão 

de f. 196, os predicados pessoais favoráveis do acusado Gleisson não 

tem o condão de afastar o risco à ordem pública demonstrado nos autos 

se não estiverem aliados a outros elementos de convicção quanto à 

cautelaridade processual.Portanto, MANTENHO a prisão preventiva dos 

acusados BLENDA DOS SANTOS VILELA e GLEISON ARTHUR SCHILLING, 

pois permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.INTIMEM-SE 

as partes.CUMPRA-SE na íntegra a decisão de f. 218.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Intimação

Polo Ativo

 Ivone Jacobina da Silva

Drª. Juliana Fernandes As- OAB/MT 16.655

Polo Passivo

EB Comercio de Eletrodomésticos Ltda

Dr. Claudio da Silva Ferreira- OAB/MT 21.698 - A

OAB/GO 32.958

Proceder com a intimação supra mencionados, do alvará juntado do 

presente autos.

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 156918 Nr: 1870-50.2012.811.0011

 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: RdMDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:MT/14.499

 da Procurador da parte requerida da r. sentença de fls.69/70 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233551 Nr: 3940-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Vital Graciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3940-35.2015.811.0011 – (Código: 233551)

 Vistos.

 Em que pese o autor ter pugnado pela reunião dos processos após o 

arquivamento provisório do feito, INTIME-SE o autor para que especifique 

se o valor decorrente da união dos processos irá atingir o montante da 

UPF vigente, bem como a sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, considerando o valor ínfimo da presente execução, deverá o 

autor juntar um cálculo pertinente ao valor dos processos indicados às fls. 

24/25, a fim de evitar eventual morosidade processual ou procedimentos 

aleatórios que comprometa a celeridade do feito.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245826 Nr: 996-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmi Freire de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC).Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o postulante da Justiça Gratuita 

aparenta poder suportar os custos de um processo judicial, consoante se 

depreende do autovalor das notas promissórias encartadas às fls. 12/14 e 

do próprio objeto a ser comercializado. Desta forma INDEFIRO as 

benesses da justiça gratuita.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30823 Nr: 1351-17.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Cordeiro dos Santos 

- OAB:

 Autos n.º 1351-17.2008.811.0011 – Código: 30823

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 120, de modo que SUSPENDO o presente feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 6074 Nr: 1439-36.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editora Grafica Folha D'Oeste Ltda, Antonio 

Carlos Silva Luz, Antonio Roberto Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:4169A

 Autos n. 1439-36.2000.811.0011 (Código: 6074)

Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 137, DETERMINANDO a citação dos requeridos 

no endereço ora informado, nos termos de fls. 137.

Caso reste infrutífera, à autora para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233494 Nr: 3910-97.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Briro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls. 27.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de março 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 119779 Nr: 3385-91.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto Certo Utilidades Doméstica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o autor ter pugnado pela reunião dos processos após o 

arquivamento provisório do feito, INTIME-SE o autor para que especifique 

se o valor decorrente da união dos processos irá atingir o montante da 

UPF vigente, bem como a sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, considerando o valor ínfimo da presente execução, deverá o 

autor juntar um cálculo pertinente ao valor dos processos indicados às fls. 

54/55, a fim de evitar eventual morosidade processual ou procedimentos 

aleatórios que comprometa a celeridade do feito.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 15 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.: 93315 Nr: 4454-95.2009.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZNdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 83-vº, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado às fls. 85, JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 15 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.: 207260 Nr: 1430-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 72, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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.: 31439 Nr: 2123-77.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 88, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado às fls. 89/90 JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 15 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.: 234970 Nr: 133-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 81-vº, razão pela qual SE PROMOVA consulta 

junto ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 271 de 456



 Cod. Proc.: 206554 Nr: 1292-19.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 96, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 186812 Nr: 2185-44.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aotory da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Processo n.º 2185-44.2013.811.0011 – Código: 186812

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 143, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140087 Nr: 3106-71.2011.811.0011

 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: Alair Miguel dos Santos, Juraci Ferreira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvay Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 Processo n.º 3106-71.2011.811.0011 – Código: 140087

Vistos;

Cuida-se de “AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO”, proposta por 

ALAIR MIGUEL DOS SANTOS e JURACI FERREIRA DOS ANJOS, em 

desfavor de ALVAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, todos 

qualificados nos autos.

Aportou aos autos o petitório de fls. 177/178, informando a composição 

amigável do litígio pelas partes, apresentando acordo por estes 

entabulado, pugnando pela homologação do mesmo.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

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 HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC DECLARO SUSPENSA a execução.

AGUARDE-SE em ARQUIVO PROVISÓRIO, o tempo necessário para o 

cumprimento do acordo.

Encerrado o lapso temporal supracitado, com a tolerância de 05 (cinco) 

dias, não se vislumbrando qualquer manifestação da parte interessada, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Custas na forma acordada.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5253 Nr: 135-46.1993.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando José Marquioreto, Adelino 

Marquioreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A, JORGE ELIAS NEHME - OAB:4642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DERVALHE - OAB:

 Autos nº 135-46.1993.811.0011 Código: 5253

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado à fl. 161.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 13315 Nr: 902-35.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Money Money Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Autos nº 79/2003 - Código: 13315

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado à fl. 131.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8066 Nr: 40-16.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. TOLON, Edelcides Aparecido Tolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Autos n.°40-16.1993.811.0011 - Código: 8066

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 280, com fulcro no art. 25 da Lei 6.830/80, ex vi:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial 

da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita 

mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial 

da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.” (negritos acrescidos).

No mesmo sentido o provimento n° 09/ 2010 - CGJ/TJ/MT, disciplinou a 

remessa dos autos pelo correio, ex lege:

“2.8.1.6.1 – A remessa dos autos pela via postal somente se dará quando 

houver necessidade de neles pronunciar a Fazenda Pública Estadual, tais 

como: ajuizamento de ações incidentais; apresentação de respostas, de 

recursos, etc..,” (negritos acrescidos).

Desta forma, DETERMINO a imediata remessa dos autos pelo correio ao 

representante judicial da Fazenda Pública Estadual, devendo os presentes 

autos serem devolvidos dentro do prazo legal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 747-90.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Processo n.º 747-90.2007.811.0011 – Código: 26743

Vistos;

De pronto, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE o aventado 

às fls. 493/494. Em se confirmando o alegado, desde já, DETERMINO a 

intimação da parte requerida, bem como a devolução do prazo quanto a 

sentença proferida às fls. 488/489; caso contrário, CUMPRA-SE, a r. 

decisão de fls. 445

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228763 Nr: 1167-17.2015.811.0011

 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: Beatriz Aparecida Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Neves Galvão, Sew Eurodrive, Marbor 

Locadora Ltda, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:285579, FERNANDO DANTE - OAB:251943, Rafael de Carvalho 

Passaro - OAB:SP-164.878

 Processo n.º 1167-17.2015.811.0011 – Código: 228763

Vistos;

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte autora (fls. 672-vº/675-vº).

Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma 

deve ser mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

No mais, COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório e 

AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito 

ativo ao recurso para providências neste juízo de piso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 207263 Nr: 1433-38.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1433-38.2014.811.0011 – Código: 207263

Vistos;

Considerando a certidão de fls.30, INTIME-SE pessoalmente a exequente 

para dar proseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 189089 Nr: 2511-04.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nubea Aparecida Travaim Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2511-04.2013.811.0011 (Código: 189089)

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 65, de modo que SE INTIME pessoalmente a 

exequente Nubea Aparecida Travain Teixeira, 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 Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31186 Nr: 1878-66.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2008/200. (Código: 31186)

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.232, eis que cabe a autora trazer aos autos o 

valor atualizado do débito que busca o adimplemento, visto que é ônus que 

lhe compete.

Assim, INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 12913 Nr: 654-69.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2003/59.811.0011 – Código: 12913

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 87, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 1 (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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 42 Nr: 18-65.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO TOMAZ SOUTO, RIOLANDO 

CORREA SOUTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Autos n. 1989/3686 (Código: 42)

Vistos.

Em que pese às certidões de fls. 342/346 acerca da intimação tanto da 

parte executada quanto para parte exequente, DETERMINO o cumprimento 

da decisão de fls. 339 no tocante ao prazo in albis, para impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234447 Nr: 4498-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEI RODRIGUES 

SALGUEIRO - OAB:14862

 Autos n.4498-07.2015.811.0011 – Código: 234447

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Município do 

Mirassol D’Oeste em face de Elias Mendes Leal Filho, devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 19).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33967 Nr: 4470-83.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4470-83.2008.811.0011 – Código: 33967

Vistos.

Conforme certidão de fls.71, o exequente devidamente intimado, deixou de 

transcorrer o prazo sem impulsionamento do feito.

Assim, INTIME-SE pessoalmente o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala, nos termos do artigo 485 

do CPC.

CERTIFIQUE-SE.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237557 Nr: 1557-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238848 Nr: 2189-76.2016.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim & Promocena Ltda-EPP, Gerson 

Natalino Promocena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR / 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356

 (...).Vieram-me os autos conclusos para deliberações.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, 

do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

sentença.Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador 
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Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

1136), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:“O 

novo CPC acrescentou uma outra hipótese ao rol de cabimentos dos 

embargos, estabelecendo, expressamente, serem, admissíveis para 

corrigir erro material, ou seja, aquele manifesto, visível, facilmente 

verificável (NCPC, art. 1.022, III). A jurisprudência, à época da codificação 

anterior, já vinha ampliando as hipóteses de cabimento desse recurso, de 

modo a permitir seu emprego com o fim de corrigir erro material no 

decisum. De tal sorte que a nova legislação apenas positivou o 

entendimento jurisprudencial dominante”.Os presentes embargos devem 

ser acolhidos, eis que a sentença, de fato, apresenta erro material em seu 

relatório, conforme aventado pelo embargante, certo que, de fato, houve 

um equívoco quando da qualificação das partes, devendo constar a real 

qualificação das partes.Assim, sano o apontado erro material.POSTO 

ISSO, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, razão porque 

supro a falha apontada, devendo constar do relatório da sentença a 

seguinte redação:“Cuida-se de Execução de Sentença proposta por 

Banco do Brasil S/A em desfavor de Amorim & Promocena LTDA-EPP e 

Gerson Natalino Promocena, ambos devidamente qualificados.Durante 

solenidade realizada às fls. 75, as partes informaram a realização de 

compromisso de pagamento extrajudicial, o qual foi juntado às fls. 

79/79”.No mais, MANTENHO os demais termos da sentença de fls. 

83.INTIME-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15646 Nr: 2084-56.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Goularte Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 20/2004 – Código: 15646

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 94, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

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 não remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237774 Nr: 1658-87.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Santo Pazin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 95, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar no que entender de direito.

Com o transcurso in albis do prazo supramencionado sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233553 Nr: 3942-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Orlando de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode servir de 

proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte 

lição do prof. Alexandre de Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são 

relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal 

e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos ”. (negrito 

nosso)E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura do endereço do executado. Portanto, o requerente demonstrou 

que esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de endereço do executado. (CNGC item 2.16.1).POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido de fls. 30, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:I-) Se proceda com a consulta nos sistemas à disposição 

deste juízo, requisitando o endereço da parte requerida.II-) Se o mesmo 

endereço constante dos autos, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias; se diverso, proceda-se à citação, 

nos termos da decisão de fls. 05/05-vº.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209359 Nr: 1872-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode servir de 

proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte 

lição do prof. Alexandre de Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são 

relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal 

e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos ”. (negrito 

nosso)E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura do endereço do executado. Portanto, o requerente demonstrou 

que esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de endereço do executado. (CNGC item 2.16.1).POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido de fls. 33, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD, 

requisitando o endereço da parte requerida.II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209198 Nr: 1724-38.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode servir de 

proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte 

lição do prof. Alexandre de Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são 

relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal 

e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos ”. (negrito 
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nosso)E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura do endereço do executado. Portanto, o requerente demonstrou 

que esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de endereço do executado. (CNGC item 2.16.1).POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido de fls. 44, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD, 

requisitando o endereço da parte requerida.II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234019 Nr: 4245-19.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4245-19.2015.811.0011 - Código: 234019

 Vistos.

Embora devidamente intimado o Município de Mirassol D’Oeste-MT não 

efetuou o depósito da locomoção do oficial de justiça deixando fluir o 

prazo legal, desta forma conforme acostado à fl. 18, INTIME-SE requerente 

para depositar o valor da diligência deferida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 4228-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cristina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 343/2008 - Código: 33633

 Vistos.

Embora devidamente intimado o Município de Mirassol D’Oeste-MT não 

efetuou o depósito da locomoção do oficial de justiça deixando fluir o 

prazo legal, desta forma conforme acostado à fl. 94, INTIME-SE requerente 

para depositar o valor da diligência deferida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233985 Nr: 4212-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rojas Silvério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode servir de 

proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte 

lição do prof. Alexandre de Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são 

relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal 

e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos ”. (negrito 

nosso)E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura do endereço do executado. Portanto, o requerente demonstrou 

que esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de endereço do executado. (CNGC item 2.16.1).POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido de fls. 28, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:I-) Se proceda com a consulta nos sistemas à disposição 

deste juízo, requisitando o endereço da parte requerida.II-) Se o mesmo 

endereço constante dos autos, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias; se diverso, proceda-se à citação, 

nos termos da decisão de fls. 09/09-vº.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233388 Nr: 3835-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Marques Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode servir de 

proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte 

lição do prof. Alexandre de Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são 

relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal 

e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos ”. (negrito 

nosso)E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura do endereço do executado. Portanto, o requerente demonstrou 

que esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de endereço do executado. (CNGC item 2.16.1).POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido de fls. 29, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:I-) Se proceda com a consulta nos sistemas à disposição 

deste juízo, requisitando o endereço da parte requerida.II-) Se o mesmo 

endereço constante dos autos, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias; se diverso, proceda-se à citação, 

nos termos da decisão de fls. 08/08-vº.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 1642-56.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19ª 

Região/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Rodrigues Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenamara Rocha Monteiro - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora acerca da R. sentença de fls. 56/56v., que 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233931 Nr: 4164-70.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070
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 Autos n. 4164-70.2015.811.0011 (Código: 233931)

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido encontra-se residindo 

em lugar incerto e não sabido, sendo citado por edital consoante fls. 29.

De acordo com a dicção do art. 72 do novo Diploma Processual Civil, in 

verbis:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

 I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste 

colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado. (negritei)

Considerando o transcurso do prazo in albis da citação por edital do 

requerido Luiz Benedito dos Santos (fl. 31), NOMEIO como curador 

defensor dativo o advogado Marcel de Sá Pereira, OAB/MT 12.070, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), 

com fulcro no artigo 72, II, do CPC, para defender os interesses do 

requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal.

 Após, INTIME-SE a requerente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Empós, ao Ministério Público.

 Considerando o teor do Ofício Circular n.º 231/2016/CGJ, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível.

INTIME-SE.

CIÊNCIA à DPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 12 de agosto de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233610 Nr: 3978-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, LdAF, 

VAM, VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR, TdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 “Vistos. (I) HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo ora entabulado, razão porque JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, 

do CPC. Considerando a ausência do Defensor Público desta Comarca, da 

qual, este se encontra em gozo de férias nomeio então como advogado 

dativo o Dr. Jeferson Santana da Silva OAB/MT 19102, arbitro-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de R$ 834,72 (oitocentos e 

trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). Dou a sentença por 

publicada em audiência e, ante a desistência do prazo recursal, declaro o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

CONDENO as partes em custas “pro rata”, porém suspendo a exigibildiade 

pelo prazo legal, por serem as partes beneficiarias da Justiça Gratuita. 

Saem os presentes intimados.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202466 Nr: 466-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Colibri Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 Autos n. 466-90.2014.811.0011 - Código: 202466

Vistos.

DEFIRO pedido de fl. 38, razão pela qual SE CITE o executado por edital.

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador 

defensor dativo o advogado Victor Thiago Marques Ochiucci, OAB/MT 

14495/B, arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), 

com fulcro no artigo 72º, II, do CPC, para defender os interesses do 

requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal.

Após, INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) 

dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de outubro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233610 Nr: 3978-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, LdAF, 

VAM, VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR, TdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Autos n. 3978-47.2015.811.0011 (Código: 233410)

Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE GUARDA c.c ALIMENTOS c.c VISITAS”, promovida 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, neste ato, representando os 

interesses dos menores e em favor da requerente LUCIMARA DE 

ARRUDA FERREIRA contra os genitores dos infantes WELLINGTON 

MARTINS RODRIGUES e LUCIMARA DE ARRUDA FERREIRA.

 Na toada da costa ministerial acostada às fls. 55 e não havendo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) Quem detém as melhores 

condições para exercer a guarda definitiva dos menores? 2) Qual parte 

detém vínculo afetivo mais forte com o infante? 3) Há condições 

favoráveis ao exercício de guarda compartilhada? 4) Qual o meio e lugar 

mais adequado para a realização de visitas?.

DETERMINO a realização de audiência para a oitiva das partes e das 

testemunhas arroladas às fls. 09, bem como das testemunhas a serem 

arroladas pela parte requerida, com o fito de colher informações que 

assegurem o melhor interesse dos menores, razão porque DESIGNO 

solenidade de instrução e julgamento para o dia ______/______/______, 

às _______h_______min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, salvo se informado o 

comparecimento independente de intimação.

Ciência ao MPE e DPE.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’oeste/MT, 24 de novembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233931 Nr: 4164-70.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos em correição.
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Defiro o postulado às fls.27, de modo que se CITE a parte requerida via 

editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 231, II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Aportando 

contestação, AO AUTOR para se manifestar em 10 (dez) dias. Empós, ao 

MPE. Caso inerte, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244342 Nr: 220-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilquer Delas Tecerotte, Matheus Antonio 

Contardi Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Autos n.º 220-89.2017.811.0011 – Código: 244342

Vistos.

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de WILQUER DELAS 

TECEROTTE, por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal e por restarem evidenciados a materialidade e os indícios de autoria.

CITE-SE o denunciado para apresentar resposta no prazo de 10 dias, 

podendo arrolar testemunhas, voltando-me conclusos para as 

providências dos arts. 397 ou 399, ambos do CPP, com a redação dada 

pela Lei 11.719/2008.

Caso o acusado não apresente defesa no prazo supra, à Defensoria 

Pública do Estado, para, no prazo de 10 dias, responder por escrito à 

acusação (art. 396-A, § 2º, do CPP, com a redação dada pela lei 

11.719/2008).

ATENDAM-SE in totum os requerimentos da cota ministerial, eis que OS 

DEFIRO.

CUMPRA-SE, as determinações do artigo 1373 da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233610 Nr: 3978-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, LdAF, 

VAM, VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR, TdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Autos n.3978-47.2015.811.0011 (Código: 233610)

Vistos.

De pronto, em que pese a manifestação do insigne representante 

ministerial às fls. 53, não há que se falar em nomeação de curador 

especial em favor dos requeridos, eis que os mesmos foram devidamente 

citados deixando fluir o prazo para contestar o feito, sendo incabível a 

referida nomeação, eis que não ocorrera qualquer das hipóteses 

previstas no art. 72 do NCPC.

 Na mesma toada, considerando que os requeridos devidamente intimados 

(fls. 44), deixaram transcorrer in albis o prazo sem se manifestar (fl. 52), 

decreto-lhes a REVELIA, deixando de aplicar seus efeitos nos termos do 

artigo 345, II, do novo diploma Processual Civil.

Ademais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIME-SE a parte autora para especificar as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223214 Nr: 4180-58.2014.811.0011

 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: Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda 

-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Aparecida Amarante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Processo n.º 4180-58.2014.811.0011 – Código: 223214

Vistos;

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 443-91.2007.811.0011

 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: Jocézio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Almeida Campos, Nério Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - OAB:, 

JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Processo n.º 443-91.2007.811.0011 – Código: 25993

Vistos;

Em que pese os autos terem vindos conclusos ante o certificado às fls. 

217, verifica-se que o requerente constituiu novos advogados às fls. 182. 

Assim, considerando a manifestação de fls. 181, DEFIRO o 

substabelecimento de patrono nos autos, devendo ser substituído o nome 

do atual procurador concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, 

qual deverá constar os patronos Dr. José Antônio Duarte Alvares, 

OAB/MT 3.432, Dr. Luciano Salles Chiappa, OAB/MT 11.883-B, Dr. Marcelo 

Silva Moura, OAB/MT 12.307 e Dr.ª Carolina Vieira de Almeida, OAB/MT 

14.566.

Após, nos termos da decisão de fls. 179/179-vº, INTIME-SE o exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

No mais, DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda com a abertura do 

segundo volume destes autos, tendo em vista que já consta com 217 

folhas, superando, portanto, a quantidade prevista no artigo 337, caput, da 

CNGC.

CERTIFIQUE-SE.

Empós, CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143969 Nr: 3590-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comibrás Litoral Com. E Serviços Ltda, Daniel 

Carrara, Luiz Claudio Vidal de Araujo, Maurilio Martins Pessoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto Cannizza 
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Giglio - OAB:231.165

 Autos n.º 3590-86.2011.0011 – Código: 143969

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 146/148, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado às fl. 148 JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 168394 Nr: 3446-78.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dario Roberto Ferreira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wilton Passavats

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos;

Considerando que parte autora informa a autocomposição entre as partes 

(fls. 174/175), INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar quanto ao acordo entabulado.

Com o transcurso do prazo supramencionado, independentemente de 

manifestação, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 159312 Nr: 1665-21.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT 

2935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 .DETERMINO ainda, a suspensão destes autos nos termos do artigo 134, 

§3º, do Novo Código de Processo Civil.CITEM-SE as partes executas para, 

no prazo de 15 (quinze dias), se manifestarem e requererem a produção 

das provas cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC.Após, INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender 

de direito.A exequente pugna ainda pela declaração de fraude à execução 

com fundamento no artigo 185, caput, do CTN, pois a executada alienou os 

veículos FIAT/Ducato Minibus, Reb/Schiffer SSC3E CA e R/Guerra Charger 

GR em favor da empresa R.C. Marques Transportes EIRELE EPP com o 

intuito de se tornar insolvente após a UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL ter ingressado com a presente ação constritiva.Pois bem. 

Reconhecer que a alienação dos veículos FIAT/Ducato Minibus, 

Reb/Schiffer SSC3E CA e R/Guerra Charger GR realizada pela executada 

Marques & Caetano LTDA em prol da empresa R.C. Marques Transportes 

EIRELE EPP consiste em fraude à execução gera ameaça de constrição 

sobre bens que a alienatária possui, é indispensável sua intimação para 

se manifestar quanto a aquisição de tais bens, respeitando, assim, o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 10, caput, 

do Novo Código de Processo Civil.Por tais razões, POSTERGO a 

apreciação da alegação de fraude à execução e DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da empresa R.C. Marques Transportes EIRELE EPP, CNPJ n.º 

09.532.850/0001-05, na pessoa de seu sócio-gerente Rodolfo Caetano 

Marques para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, propor ação de 

Embargos de Terceiro, o que faço com fundamento no artigo 792, §4º, do 

Novo Código de Processo Civil.Com a propositura da ação de Embargos de 

Terceiro, APENSE-A a estes autos, fazendo CONCLUSÃO em 

seguida.Com o transcurso in albis do prazo supramencionado, 

independentemente de manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 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: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Os autos vieram conclusos ao recebimento ou não da inicial, tendo o autor 

pugnado pela concessão das benesses da justiça gratuita, deste modo, 

verifico que o pleito necessita de dilação probatória.

Considerando que o autor se limitou a alegar a hipossufiência, o que não 

se depreende dos autos, desse modo, DETERMINO sua intimação para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos a documentação 

equivalente à alegada condição da parte em suportar com as 

custas/despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238859 Nr: 2192-31.2016.811.0011

 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): Eli Sanches Ramão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Botelho de Carvalho 

- OAB:8171

 Processo n° 2192-31.2016.811.0011Cód. 238859 .Realmente, a ação de 

improbidade administrativa tem como ratio apurar e punir atos ilícitos 

praticados na Administração Pública (direta ou indireta) e recuperar 

eventuais prejuízos de ordem financeira em detrimento do erário, sendo 

leviana qualquer decisão precipitada que tolha o exercício desta ação sem 

que fique patente, sem sombras de dúvidas, que seu manejo é temerário, 

sob pena de se engendrar danos irreversíveis à Administração, assim 

sendo, cônscio de que somente quando for factível o indeferimento da 
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inicial pela flagrante impropriedade da demanda, pois do contrário cabe ao 

magistrado, cioso pela coisa pública, acolher a ação, precipuamente 

quando preenchidos os requisitos do art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992, o 

que ocorre no caso vertente, já que a inaugural se fez acompanhar de 

documentos contendo “indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade”, atento ao fato de que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 282 e 283, não sendo caso de aplicabilidade do art. 284 do mesmo 

codex e não estando patente a falta das condições da ação e a ausência 

dos pressupostos processuais, RECEBO a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo.Considerando-se incompatibilidade da 

designação de audiência de conciliação/mediação com o objeto da 

presente lide, deixo de designá-las determinando-se, desde já, a citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 246, I (via 

correio), c/c artigos 247 e 248 caput, todos do CPC - para utilizar-se, no 

prazo de 15 dias e se assim desejar, das respostas (art. 335 caput do 

CPC) cabíveis ao caso vertente, salientando que se não apresentar 

contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 334 c/c 

art. 344 do CPC) os fatos alegados pela parte autora.Intime-se.Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de Outubro de 2016.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194378 Nr: 3422-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Cardoso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB: 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerida para manifestar-se sobre o teor da 

certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico 

que, em cumprimento ao mandado retro, compareci no endereço 

constante, nesta cidade, e ali sendo, deixei de proceder com a apreensão 

do veiculo objeto do mandado, em virtude de que segundo informações da 

atual moradora Srª Rosiene Santos Silva, a Srª Adriana Cardoso, 

representante da parte requerida A. Cardoso – ME, transferiu residência 

para a cidade de Tangará da Serra/MT, podendo ser localiza através do 

cel. n. (65) 9.9956-8594. Dou fé. Mirassol D'Oeste/MT, 01 de Março de 

2017.

 Edison Dias Miranda-Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 2340-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Ferreira & Cia Ltda, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do réu para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236129 Nr: 800-56.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS, SdSO, LCdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 INTIMAR a advogada da parte requerida, para proceder com a devolução 

dos autos à secretaria, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão 

da carga dos autos extrapolar o prazo legal, bem como tratar-se de 

processo inserido na META 2 do CNJ, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244175 Nr: 133-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado do requerido para que no prazo legal apresente 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 2706-62.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239, Dargilan Borges 

Cintra - OAB:9.150, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:SP / 243.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partes de que foi desingado para o dia 

16/05/2017 as 13:00 horas para a realização da audiência de conciliação 

a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol. Informo 

ainda que as partes serão intimadas na pessoa de seus advogados, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115033 Nr: 2412-39.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 115033.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 23 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115523 Nr: 2446-14.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2446-14.2010.811.0011

Cód. 115523

 Consoante emerge dos autos, e seguindo a trilha do que restou 

pacificado na jurisprudência superior após a publicação do v. acórdão e o 

Recurso Extraordinário na 631.240/MG, o e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, antes de realizar o juízo de admissibilidade do Recurso 
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Especial de fls. 102/112 e do Recurso Extraordinário de fls. 115/145, 

ordenou, às fls. 167/168, que houvesse a baixa do feito ao juízo de piso a 

fim de que fosse juntado o comprovante da postulação administrativa do 

benefício pleiteado nos autos.

 Em assim sendo, retornados os autos a este juízo, a autora manifestou-se 

à fl. 180/181, trazendo aos autos a impossibilidade de realização do 

requerimento administrativo, dado vista ao instituto réu apresentou nova 

contestação, conforme se infere nas fls. 184/192 e o autor apresentou 

impugnação a contestação às fls. 194/195.

 A despeito disso, considerando que restou cristalina a subsistência do 

interesse em agir da autora, caracterizada pela ausência de concessão 

administrativa do benefício pleiteado, assim como este juízo já exauriu sua 

jurisdição quando prolatou a sentença de fls. 59/62, DETERMINO a 

remessa dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região com 

o fito de que prossiga no juízo de prelibação dos Recursos Especial e 

Extraordinário interpostos nos autos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 22 de Março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 3859-33.2008.811.0011

 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: Loedenei Gonçalves Preto

 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° 3859-33.2008.811.0011

Código 33565

O autor apresentou execução da sentença às fls. 197/203, intimado o 

requerido se manifestou às fls. 205/206 alegando a falta do demonstrativo 

de débito e requerendo a extinção da execução. Ocorre que os cálculos 

foram devidamente juntados às fls. 200/202, sendo assim indefiro o 

pedido.

Outrossim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 200 referente às verbas pretéritas 

e o cálculo de fls. 201/202 referente aos 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 referente aos honorários de sucumbência, 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.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 22 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 114262 Nr: 2517-16.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventina Indalécio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 114262

HOMOLOGO o cálculo de fls. 223.

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 referente aos honorários de sucumbência, 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.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 22 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 183850 Nr: 1648-48.2013.811.0011

 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: Maria Claudia Alves Nascimento Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1648-48.2013.811.0011

Cód. 183850

Remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 22 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103941 Nr: 1043-10.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lauro Lazzaretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia Itaúleasing de Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Martins Cunha - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:14.340-A

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 208-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelminio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9.869, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar o advogado do requerido para pagar o débito no valor de R$ 

70.400,00, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127954 Nr: 958-87.2011.811.0011

 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: Delfino Luiz do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. e Exp, Distribuidore de Móveis 

e Eletrodomésticos Ltda, Losango Promoções e Vendas Ltda, Serasa 

Experian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 
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OAB:9229, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:, ELIDA 

MOTTINHA SILVA - OAB:, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B, MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - OAB:13.470-B, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar os advogados dos requeridos sobre a decisão de fls. 276, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 02 de março de 

2017.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 110489 Nr: 2021-84.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Trilha Construtora, 

Gilson Nunes dos Santos, Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda, 

Augusto Chaves, Aparecido Francisco da Silva, Alexandra B. de Freitas & 

Cia Ltda, Alexandra Batista de Freitas, Antonio Agnaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, Cléo Adriana Sander da Silva - OAB:9036, GUSTAVO 

TOSTES CARDOSO - OAB:6635, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:MT11059, JOSE 

PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, Miriam Correia da Costa - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636, Samuel Richard 

Decker Neto - OAB:4965/MT

 Intimar o advogado do requerido Aparecido Francisco da Silva & Cia, Dr. 

GUSTAVO TOSTES CARDOSO, para que no prazo legal apresente 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141011 Nr: 3214-03.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Moreira de Souza, Vanildo Francisco, BDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Araputanga-MT, 

Hirose Batista Ltda, Jorge Sadao Hirose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:12.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B/MT, Pedro Ovelar - OAB:6270

 Intimar os advogados das partes requeridas para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245437 Nr: 774-24.2017.811.0011

 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: Elenita Ana de Souza Siqueira, Analice de Souza 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: CITAÇÃO DIAS

AUTOS N.º 774-24.2017.811.0011 código 245437

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Elenita Ana de Souza Siqueira e Analice de Souza 

Siqueira

PARTE RÉ: Espólio de José Laranja e Maria Aparecida Piovezan Laranja

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Usucapião em que Mara 

Aparecida da Silva move em desfavor do Espólio de Laurentino Justino 

Ribeiro, requerendo a citação dos confinantes e do requerido para 

responder a presente ação.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área urbana de lote nº 12 da 

quadra D, com área de 380,00m2, tendo de frente 10,00 metros para a rua 

22 de abril; fundos 10 metros para o lote 01; lado direito: 38,00 metros 

para o lote 13; lado esquerdo 38,00 metros para a rua Nossa Senhora 

Aparecida, situado no loteamento Nossa Senhora Aparecida, Mirassol 

D’Oeste – MT.

DESPACHO: Processo n° 774-24.2017.811.0011 Cód. 245437 Citem-se 

pessoalmente aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes conhecidos do referido 

imóvel. Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 257, III), 

citem-se os réus, os confrontantes e os eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. Por via postal, intimem-se, para manifestar 

interesse na causa, os representantes da fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de março de 2017. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito.

Eu, Glaucia Helena Magalhães Fernandes, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de março de 2017.

Sônia Barboza Silva de Paula

Gestora Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

NÚMERO DO PROCESSO: 8010059-02.2017.8.11.0011- PJE

ESPÉCIE: RECLAMAÇÃO

PARTE RECLAMANTE: OZILMO SOBRINHO DE AGUIAR

ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE: DJALMA JOSÉ ALVES NETO - 

OAB/MT 19141

PARTE RECLAMADA: F M C CENTER CAR LTDA, VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

CONFORME PORTARIA 161/2017 - PRES. ONDE DETERMINA QUE AS 

INTIMAÇOES DOS PROCESSOS DO PJE DEVERÃO SEREM FEITAS PELO 

DJE, PROCEDO COM A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

NA PESSOA D0 DR. DJALMA JOSÉ ALVES NETO - OAB/ MT 19141 DA 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA DESIGNADA PARA A DATA DE 03 DE ABRIL 

DE 2017 ÀS 15:00 HORAS DEVENDO COMUNICAR A PARTE AUTORA DA 

MENCIONADA AUDIÊNCIA BEM COMO DA R. DECISÃO CONSTANTE DO 

EVENTO 7123641 DOS PRESENTES AUTOS CUJO TEOR 

TRANSCREVO:Processo 80100590220178110011

Autor: Ozilmo Sobrinho de Aguiar

Réu: Volksvagen do Brasil

Réu: Cometa Center Car

 Trata-se de pedido liminar de retificação de doumento de veículo 

automotor em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

com reparadção por danos morais que Ozilmo Sobrinho de Aguiar move 

em desfavor de Volksvagen do Brasil e Cometa Center Car, todos 

devidamente qualificados no feito.

Pela análise da petição inicial, bem como dos documentos que a instruem, 

não verifico a presença dos requisitos insertos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela antecipada, 
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notadamente, a probabilidade do direito, haja vista que paira fundada 

dúvida a respeito da numeração correta do motor do veículo adquirido pelo 

autor. Isso porque, pelo cenário delienados nos autos em consonância 

com os escassos documentos juntados, impossível verificar a veracidade 

do alegado pelo autor, uma vez que premente a constatação diretamente 

no motor do veículo para a resolução da dúvida, ou seja, caberá tal análise 

no merito causae.

Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Tendo em vista a designação automática da audiência de conciliação, 

citem-se as promovidas do inteiro teor do pedido inicial, com a advertência 

de que o seu não comparecimento poderá implicar em confissão e revelia 

(art.20 da Lei nº 9.099/1995).

Intime-se o promovente, cientificando-o de que a ausência injustificada na 

audiência ensejará a extinção do processo e possível condenação nas 

custas processuais (art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995).

Defiro a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor.

Expeça-se o necessário.

 Mirassol D?Oeste, 02 de março de 2017

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

NÚMERO DO PROCESSO: 8010020-05.2017.8.11.0011 - (PJE)

ESPÉCIE: RECLAMAÇÃO

PARTE RECLAMANTE: ANTONIA LUCIA LONGO VOLTOLINI

ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE: DEBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB/MT 18.996

PARTE RECLAMADA: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB/SP 131.600

 PARTE RECLAMADA: BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258/A

INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES ACIMA MENCIONADOS DA 

NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA 

SENDO DIA 08 DE MAIO DE 2017 ÀS 14:00 HORAS, DEVENDO A 

ADVOGADA DA PARTE AUTORA INFORMAR A MESMA DA REFERIDA 

AUDIÊNCIA.

 

 NÚMERO DO PROCESSO: PJEC

8010061-69.2017.8.11.0011

ESPÉCIE: RECLAMAÇÃO

PARTE RECLAMANTE : NEUZENIR SILVA DE

ABREU OLIVEIRA

ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO ROSA – 

OAB/MT

4.153

PARTE RECLAMADA: NATURA COSMETICOS S/A

  

 

DE ACORDO COM A PORTARIA 161/2017- PRES. INTIMO O ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA DA R. DECISÃO CONSTANTE DOS PRESENTES 

AUTOS CUJA PARTE FINAL SEGUE TRANSCRITA, BEM COMO FOI 

DESIGNADA A DATA DE03/04/2017 ÀS 16:00 HORAS PARA A 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, DEVENDO COMUNICAR 

A PARTE AUTORA DA REFERIDA AUDIÊNCIA.

  

... Pelo

 exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para

 o fim específico de determinar à requerida a suspensão cautelar da

 restrição em nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, no prazo

 de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa, a ser oportunamente

 fixada, para o caso de descumprimento da presente ordem (art. 139, IV,

 do CPC).

Outrossim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo

 em vista o agendamento da audiência de conciliação, cite-se a promovida

 do inteiro teor do pedido inicial, bem como a data de audiência

 designada, com a advertência de que o seu não comparecimento poderá

 implicar em confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995).

Intime-se

 o promovente, cientificando-o de que a ausência injustificada na

 audiência ensejará a extinção do processo e possível condenação nas

 custas processuais (art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995).

Postergo a análise do pedido de assistência judiciária para o momento 

oportuno.

Expeça-se o necessário.

Mirassol D?Oeste/MT, 10 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

MIRASSOL D'OESTE

Processo Número: 8010073-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PAIVA MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - 8833-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Trata-se de pedido liminar para a entrega do produto em ação de 

indenização que Flávio de Paiva Mazali move em desfavor de Banco do 

Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados no feito. DECIDO. Pela 

análise da petição inicial, bem como dos documentos que a instruem, 

verifico de fato os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

autorizadores da concessão da tutela antecipada em casos em que 

probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Verifico ser possível o deferimento liminar especialmente 

porque o ?periculum in mora? encontra-se no presente caso quando, 

havendo aquisição de produto e o efetivo pagamento, o reclamante 

encontra impedido de utilizá-lo, porque não foi entregue pelo reclamado 

conforme pactuado nos protocolos juntado aos autos. Além disso, como é 

cediço, caso haja uma demora em demasia na entrega do produto, in casu, 

o cartão, poderia trazer prejuízos de toda ordem ao autor. O ?fumus boni 

iuris?, por sua vez, encontra-se no fato de que o autor teria soliticado o 

cartão e pago a anuidade sem que não foi entregue até a presente data, 

não havendo maneira de que constitua prova negativa de que não 

recebeu o produto. É cediço a autoridade conferida ao juiz em, prevendo 

maiores prejuízos a uma das partes, autorize a sua equiparação em Juízo 

até restar comprovada a legalidade do que tem sido trazido aos autos. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado o perigo de irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 

3º, do Código de Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada caso surgirem novos fatos que assim autorizem. Pelo 

exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim específico de determinar ao 

requerido que providencie à entrega do cartão adquirido pelo autor, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa, a ser 

oportunamente fixada, para o caso de descumprimento da presente ordem 

(art. 139, IV, do CPC). Outrossim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, 

nos moldes do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em 

vista o agendamento da audiência de conciliação, cite-se a promovida do 

inteiro teor do pedido inicial, bem como a data de audiência designada, com 

a advertência de que o seu não comparecimento poderá implicar em 

confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995). Intime-se o promovente, 

cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e possível condenação nas custas processuais 

(art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995). Postergo a análise do pedido de 

assistência judiciária para o momento oportuno. Expeça-se o necessário. 

Mirassol D?Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Assinada Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

MIRASSOL D'OESTE

Processo Número: 8010074-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - 8833-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Trata-se de pedido liminar para a entrega do produto em ação de 

indenização que Núbia Cristiane de Andrade Mazali move em desfavor de 
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Banco do Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados no feito. 

DECIDO. Pela análise da petição inicial, bem como dos documentos que a 

instruem, verifico de fato os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, autorizadores da concessão da tutela antecipada em casos em que 

probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Verifico ser possível o deferimento liminar especialmente 

porque o ?periculum in mora? encontra-se no presente caso quando, 

havendo aquisição de produto e o efetivo pagamento, a reclamante 

encontra impedida de utilizá-lo, porque não foi entregue pelo reclamado 

conforme pactuado nos protocolos juntado aos autos. Além disso, como é 

cediço, caso haja uma demora em demasia na entrega do produto, in casu, 

o cartão, poderia trazer prejuízos de toda ordem a autora. O ?fumus boni 

iuris?, por sua vez, encontra-se no fato de que a autora teria soliticado o 

cartão e pago a anuidade sem que não foi entregue até a presente data, 

não havendo maneira de que constitua prova negativa de que não 

recebeu o produto. É cediço a autoridade conferida ao juiz em, prevendo 

maiores prejuízos a uma das partes, autorize a sua equiparação em Juízo 

até restar comprovada a legalidade do que tem sido trazido aos autos. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado o perigo de irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 

3º, do Código de Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada caso surgirem novos fatos que assim autorizem. Pelo 

exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim específico de determinar ao 

requerido que providencie à entrega do cartão adquirido pela autora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa, a ser 

oportunamente fixada, para o caso de descumprimento da presente ordem 

(art. 139, IV, do CPC). Outrossim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, 

nos moldes do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em 

vista o agendamento da audiência de conciliação, cite-se a promovida do 

inteiro teor do pedido inicial, bem como a data de audiência designada, com 

a advertência de que o seu não comparecimento poderá implicar em 

confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995). Intime-se o promovente, 

cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e possível condenação nas custas processuais 

(art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995). Postergo a análise do pedido de 

assistência judiciária para o momento oportuno. Expeça-se o necessário. 

Mirassol D?Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Assinada Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-241 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

MIRASSOL D'OESTE

Processo Número: 8010076-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ SEGURA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - 0013637-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Conquanto a parte autora tenha postulado em seus requerimentos finais o 

deferimento de liminar, de pronto, constato que o desconto abusivo das 

parcelas no cartão de crédito do requerente confunde-se integralmente 

com o mérito da ação. Desta feita, indefiro, por ora, o pedido. N'outro giro, 

tendo em vista o agendamento da audiência de conciliação, cite-se a 

promovida do inteiro teor do pedido inicial, bem como a data de audiência 

designada, com a advertência de que o seu não comparecimento poderá 

implicar em confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995). Intime-se o 

promovente, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e possível condenação nas custas 

processuais (art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995). Por fim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Postergo a análise do pedido de assistência 

judiciária para o momento oportuno. Expeça-se o necessário. Mirassol D?

Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinada Digitalmente)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47937 Nr: 3360-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eguinaldo Iniesta de Oliveira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Wilson Farias - 

OAB:7.642-B/MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95021 Nr: 3057-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevino Jacob da Silva, Junior Luciano Lemos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Daberson Machado Batista - OAB:7495/MT, Deiziane 

Padilha da Silva Quintana - OAB:MT 14834, DIEGO GUTIERREZ DE 

MELO - OAB:9.231-B OAB-MT, José Carlos Moura - OAB:MT 16233

 Pena DefinitivaSendo assim, torno definitiva a pena 01 (um) ano, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias e 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo legal de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. O 

Acusado não faz jus à substituição de pena, vez que o crime foi praticado 

com emprego de grave ameaça contra pessoa. Havendo apenas a 

possibilidade de sursi.Por outro lado, cumpridos, pelo Acusado, os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77, do Código Penal, 

SUSPENDO a execução da pena por um período de 02 (dois) anos.Nos 

termos do art. 78, § 2º, do Código Penal, deixo de condenar o Acusado à 

prestação de serviços à comunidade ou à limitação de final de semana. A 

suspensão condicional da pena, entretanto, ficará vinculada às seguintes 

condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou congêneres; b) 

proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz; c) 

comparecimento mensal ao juízo para informar suas atividades.Caso não 

subsista, por algum motivo qualquer, a suspensão condicional da pena, e 

considerando, em especial, o tempo decorrido da prática criminosa, 

estabeleço, neste caso, o regime aberto para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, devendo o Acusado recolher-se à Casa de 

Albergado nos períodos noturnos, conforme determinação do Juiz da Vara 

de Execuções Penais. (...)”Ex positis, nos termos do art. 494, II, do Código 

de Processo Civil, concedo provimento ao Recurso de Embargos de 

Declaração interposto à fl. 81/81v, cujo erro material já fora devidamente 

analisado acima e passa a ser parte integrante da r. sentença às fls. 

759/778.Informe-se nos autos do HC 1001879-52.2017.8.11.0000 a 

alteração do regime e expedição do alvará de soltura em favor de Junior 

Luciano Lemos da Silva.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências. Com urgência.Nova Mutum/MT, 22 de março de 2017.Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 699-32.2009.811.0086
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilia Florentina de Arruda Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso, Código n. 91442.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43570 Nr: 2950-23.2009.811.0086

 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: Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrissolo Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzato - OAB:15.818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 2950-23.2009.811.0086 - Código n. 43570. L. Apolo 1011010.

Vistos em correição etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

Realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e 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.

Em caso de ser infrutífera a pesquisa para localização de endereço, ou 

não sendo localizada, por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

determino seja a parte Requerida citada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, incisos I e III, do CPC), para que, querendo, e em 15 (quinze) 

dias, apresente resposta, constando no mandado as advertências de 

estilo.

Desde já nomeio 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.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

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.: 50211 Nr: 1272-02.2011.811.0086

 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): Jorge Luiz Lucínio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1272-02.2011.811.0086 - Código n. 50211. L. Apolo 1011010.

Vistos em correição etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

Realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e 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.

Em caso de ser infrutífera a pesquisa para localização de endereço, ou 

não sendo localizada, por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

determino seja a parte Requerida citada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, incisos I e III, do CPC), para que, querendo, e em 15 (quinze) 

dias, apresente resposta, constando no mandado as advertências de 

estilo.

Desde já nomeio 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.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

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.: 101665 Nr: 1263-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maringa Pneus Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - OAB:MT 

9.066, Daniele Izaura da S. Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Requerente/Exequente para que recolha a 

devida diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da 

missiva, caso ainda não tenha efetuado o pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 3139-35.2008.811.0086

 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): Joab Siqueira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340, 

Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642/MT, Sue Ellen Baldaia 

Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido no item “IV” do pleito à fl. 78, notadamente, a inserção 

de restrição judicial junto ao Sistema Renajud no veículo informado.

Ademais, no que concerne as demais requisições indefiro-as, uma vez 

que, de competência da parte Requerente o empreendimento de diligências 

para localização da parte Requerida.

Desta feita, intime-se a parte Autora para integral cumprimento do 

determinado à fl. 76, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento da demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91442 Nr: 22567-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilia Florentina de Arruda Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100861 Nr: 713-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHC, EMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Roberto Streck - OAB:SC 

6.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a ausência de um dos requisitos do artigo 260 do Código de 

Processo Civil (instrumento mandato conferido ao advogado), oficie-se 

novamente ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento das faltas.

Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, 

ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste 

juízo, baixas e anotações de estilo.

Do contrário, com a juntada dos documentos solicitados, conclusos para 

deliberação.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74798 Nr: 3335-29.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISO, SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.

Ressalto que a Defensoria Pública possui acesso a alguns sistemas de 

busca de endereço, bem como possui poder requisitório e poderá 

utilizá-los para tanto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86874 Nr: 3013-38.2015.811.0086

 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: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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:

 Vistos em correição.

Considerando o declínio da nomeação anteriormente feita, revogo-a 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 663-53.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMBR(M, Roberto Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, Thiago Bocci Romualdo - OAB:MT 14.804-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada às f. 246/247 e 

HOMOLOGO o laudo pericial de fl. 227/232.Expeça-se alvará em favor do 

perito judicial para levantamento de seus honorários, os quais 

encontram-se depositados às fls. 238/239.Desse modo, dou por 

encerrada a instrução e determino a intimação das partes, por meio de 

seus advogados, para ofertar alegações finais, na forma de memoriais, no 

p r a z o  l e g a l . O p o r t u n a m e n t e ,  v e n h a m  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 580-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde - SICREDI Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74342 Nr: 2866-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliesio dos Santos de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DE ELIÉSIO DOS SANTOS DE SENA, em relação à ação 

penal n°. 2866-80.2013.811.0086, código 74342, desta Comarca de Nova 

Mutum/MT, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/95.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2929-08.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Pereira Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 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: Horst Vilmar Fuchs - OAB:AL 

11.926-A

 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.: 73026 Nr: 1552-02.2013.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Domingos Pierdoná, Magali Pozzan Pierdona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio D Agostini, Silvana Benvegnu 

Guedes D Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198, Cleber Junior Stiegemeier - OAB:MT 12.198-B, Renato 

de Lemos - OAB:RS 65.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Mosena - OAB:RS 

72.174, Paulo Cesar Sbaraini Bergamaschi Bertol - OAB:31466 -RS

 Vistos em correição.

Ante o teor do ofício de fls. 208, proceda-se a devolução da missiva a 

comarca deprecante com as baixas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80951 Nr: 3970-73.2014.811.0086

 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: Marines Freitas Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o declínio da nomeação anteriormente feita, revogo-a 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81365 Nr: 4246-07.2014.811.0086

 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: Marcio Jose E Stefani - Ltda. - Me, Marcio Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - M T, Adriano Xavier 

Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Intimação das partes, por seus advogados, para que tomem ciência do 

retorno dos autos em epígrafe à primeira instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 1887-50.2015.811.0086

 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: Daniel Soares Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A

 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.: 85847 Nr: 2468-65.2015.811.0086

 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: Vipagro Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank Internacional Brasil S/A, 

Octante Securitizadora S.A., Peninsula Internacional S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloisio Cansian Segundo - 

OAB:OAB/PR 73.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brazilio Bacellar Neto - 

OAB:PR 7.425, Celso Umberto Luchesi - OAB:MT 10.365-A, 

Leonardo Sulzer Parada - OAB:MT 11.846-B, Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:98.709/SP, Rodrigo Shirai - OAB:PR 25.781

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fl. 398 e, por consequência, suspendo a 

presente ação até o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85875 Nr: 2478-12.2015.811.0086

 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: Vânia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o declínio da nomeação anteriormente feita, revogo-a 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87989 Nr: 3718-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Prado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 “Vistos. Cobre-se com urgência o retorno da Carta Precatória expedida à 

fl. 131 para oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. 

Cobre-se com urgência o retorna da Carta Precatória expedida à fl. 132 

para interrogatório do réu preso. Após, com o retorno das missivas 

devidamente cumpridas, concedo vista dos autos, primeiro ao Ministério 

Público e após à defesa, para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a tratar, encerrou o presente termo de audiência que 

segue devidamente assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98106 Nr: 5177-39.2016.811.0086

 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: Renan Willian de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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:

 Cite-se a parte requerida para, querendo contestar apresente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, ciente que, se não o fizer presumir-se-ão 

como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial (art. 344 

do NCPC).Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em eventual 

audiência, o processo já contenha todos os elementos probatórios, 

possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da sentença.Desde 

logo, para realização de perícia médica, nomeio como perita a Dra. Isabela 

Guerra Lima, CRM-MT 6964, podendo ser localizada no Centro Integrado 

de Saúde Municipal, sendo que o laudo a ser entregue no prazo de 15 

(quinze) dias, após a realização da perícia.A título de remuneração, fixo 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo 

permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato 

de que a médica nomeada é a única desta Comarca cadastrada no 

referido sistema.Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação da perita para a realização 

da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que a profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal.Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24932 Nr: 14-11.1998.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Javé de Sá Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição.

Defiro a intimação pessoal do executado para indicar a localização dos 

veículos bloqueados via sistema RENAJUD, sob pena de fixação de multa 

na importância de 20% sobre o valor atualizado do débito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 2144-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

entendo que a penhora deve ser desconstituída. Explico. O bem 

penhorado contém alienação fiduciária, conforme se verifica à fl. 41, de 

modo que o veículo, em verdade, não pertence à esfera patrimonial do 

executado, mas sim a um terceiro alheio a relação jurídica. Desse modo, 

desconstituo a penhora de fl. 35, bem como determino a intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco), dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito. Por fim, encaminhem-se os autos ao 

cartório distribuidor para retificação, visto que se trata de cumprimento de 

sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47847 Nr: 3270-39.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira Botaro e Cavalcante Ltda - ME, Jose 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor de Oliveira - OAB:MT 

14.545-A, Jose Aparecido de Oliveira - OAB:MT 17.705, Sem adv. - 

OAB:

 Vistos em correição.
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Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e PEREIRA 

BOTARO E CAVALCANTE LTDA ME, todos qualificados nos autos.

Às fls. 62, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito em relação ao executado José Aparecido de Oliveira, em virtude 

da retificação na CDA com exclusão do nome deste, motivo pelo qual 

pugnou pela extinção do feito e o prosseguimento em relação ao 

executado Pereira Botaro e Cavalcante LTDA ME.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte exequente (fl. 62), é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao executado José 

Aparecido de Oliveira.

 Ademais, o artigo 26 da Lei nº 6.830/80 preceitua que se antes da 

decisão em primeira instância, a inscrição em dívida ativa for a qualquer 

título cancelada, a execução será extinta sem qualquer ônus às partes.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 62 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, somente em relação ao executado José Aparecido de Oliveira, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código Processual Civil c/c artigo 

26 da Lei nº 6.830/80.

Proceda a exclusão do nome do executado José Aparecido de Oliveira da 

capa dos autos.

 Outrossim, o feito deverá prosseguir em relação ao executado Pereira 

Botaro e Cavalcante LTDA, devendo este ser citado no endereço 

fornecido nos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71004 Nr: 3532-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chagas e Silva Ltda., MDdOC, AVR, VPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 Vistos em correição.

Tendo em vista a decisão trasladada de fl. 105/105v, a qual informa que o 

valor de R$ 15.179,03 (quinze mil, cento e setenta e nove reais e três 

centavos) refere-se à quantia devida nos autos nº 100-11.2000.811.0086 

(código 11661), a título de honorários advocatícios, defiro o bloqueio dos 

valores apontados à fl. 102, integralmente.

 No mais, defiro o pedido de fls. 98/101, na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC, e determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CNPJ do executado

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta 

Única para vinculação dos valores.

Em sendo negativo, intime-se a parte exequente para em 15 (quinze) dias, 

indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução (artigo 

921, III, do Código de Processo Civil).

 Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 3005-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, AF, ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT/10752, Camila Stofeles Cecon 

Santana - OAB:MT16.258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 76/77. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75425 Nr: 3980-54.2013.811.0086

 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: Deomar da Silva & Cia Ltda. (Viação Nova Mutum)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM DIESEL OFICINA - DM DIESEL MECANICA 

DE CAMINHÃO LTDA - EPP

 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: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 1954-49.2014.811.0086

 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: Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9948/A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de substituição do polo ativo desta ação para fazer 

constar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 

NPL 1.

Proceda-se a retificação no distribuidor e na capa dos autos.

No mais, tendo em vista o depósito da diligência, expeça-se o competente 

mandado de busca e apreensão e citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79876 Nr: 3029-26.2014.811.0086

 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: ZENEIDE LOPES DE VARGAS PREZITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando o declínio da nomeação anteriormente feita, revogo-a 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

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82558 Nr: 495-75.2015.811.0086

 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: Rosimere de Lima de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Matia Assessoria Empresarial LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Sendo negativa a diligência, retornem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84499 Nr: 1684-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Oliveira dos Santos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o acórdão de fls. 392/403, deu parcial provimento ao 

recurso, bem como transitou em julgado, conforme certidão de fls. 406, 

expeça-se a guia de execução definitiva, bem como procedam as 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84625 Nr: 1764-52.2015.811.0086

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdS

 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: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 61/62.

 Oficie-se a empresa Mutum Agropecuária S/A para que fique ciente do 

acordo realizado nos autos, bem como para fazer constar em seus 

registros o nome do requerente como coproprietário do imóvel.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 3719-21.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Brignoni, Ticiane Sibeli da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sander de Souza Duques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:75497/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (Diligência do oficial de justiça)

NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA, por seu(s) Advogado(s) ou a devida intimação 

pessoal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM). Informo, ainda, a conta para depósito: Banco do Brasil 

S/A, ag. 3228-X, conta corrente n. 25.029-5, titular Diretoria de NM (CNPJ: 

07.167.953/0001-98). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98638 Nr: 5497-89.2016.811.0086

 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: Dilonei Bueno Langer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:8188-B/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os requeridos manifestaram interesse em transigir, 

conforme se verifica às fls. 75/76, designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 28/04/2017 às 13:00, a qual seja realizada no centro 

judiciário de solução de conflitos.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Suspendo nesta data o prazo para apresentação de contestação pelo 

requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 98644 Nr: 5502-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07 CGJ/MT, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pesssoa do seu 

procurador, para que manifesta acerca da certidão de fl. (42), bem como 

do requerimento de fl. 31-verso, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101766 Nr: 1325-70.2017.811.0086

 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: Lurdes Maria de Melo, Mauricio Leonhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que devidamente intimado para emendar a petição inicial 

para retificar o valor da causa o causídico constituído nos autos atribuiu à 

causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que este não é o 

Juízo competente para apreciação do feito, visto que se trata de demanda 

com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos contra a Fazenda 

Pública Estadual.

A Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

para o julgamento das ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito 

Federal e Territórios e dos Municípios, com valor até 60 (sessenta) 

salários mínimos.

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados.

Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do 

Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.

Nessas demandas se incluem aqueles em que são pleiteados 

atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos, como no 

caso em epígrafe.

Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 3705-08.2013.811.0086

 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: Lucio Arnhold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o perito nomeado até a presente data não se 

manifestou quanto a 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 2217-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALWS, MSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:7.303-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUIZA WILKE SOUZA, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MAIARA SANTOS WILKE, Cpf: 

05088408137, Rg: 2503407-3, Filiação: Lurdes Claudete dos Santos 

Matos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

dar prosseguimento no feito.

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, 23 de março de 2017

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90579 Nr: 299-71.2016.811.0086

 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: Vergilio Augusto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernandes Mota de Jesus

 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:

 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 parte requerente ou comprovar que tentou 

localizar o endereço.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101968 Nr: 1451-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Nepomuceno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE relativo ao indiciado 

GILBERTO NEPUNUCENO DE ALMEIDA, ocorrida em 20 de março de 2017, 

pela prática em tese dos delitos previstos nos artigos 305, 306 e 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Às fls. 16/17, decisão homologando a prisão em flagrante, bem como 

concedendo liberdade provisória ao implicado, mediante o cumprimento de 

medidas cautelares e, ainda, a aplicação de fiança, na importância de 01 

(um) salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 937,00 (novecentos e trinta e 

sete reais).

Às fls. 19/35, o implicado apresentou pedido de liberdade provisória sem 

fiança por meio de advogado constituído, carreando aos autos procuração 

e declaração de que não possui condições de pagar a fiança.

Às fls. 36, o representante do Ministério Público se manifestou pelo 

indeferimento do pedido de dispensa da fiança.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de exoneração 

da fiança merece ser indeferido. Explico.

O valor fixado a título de fiança está em acordo com o artigo 325, inciso I, 

do Código de Processo Penal, onde foram observadas a natureza da 

infração, as condições econômicas e as circunstancias indicativas de 

periculosidade do implicado.

Insta consignar que o artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Penal, preceitua que a se assim recomendar a situação econômica do réu, 

a fiança poderá ser dispensada, todavia não é o caso dos autos, uma vez 

que o implicado possui renda na importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais), conforme informado em seu pedido de dispensa da fiança.

 Outrossim, importante consignar, que o implicado constituiu advogado nos 

autos, outro fator que deixa de demonstrar a condição de miserabilidade 

do implicado.

Por derradeiro, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua 

condição hipossuficiente.

 No que concerne ao pedido de redução da fiança, indefiro-o, visto que já 

foi fixada no mínimo legal.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória sem fiança 

formulado pelo implicado GILBERTO NEPOMUCENO DE ALMEIDA, 

devidamente qualificado nos autos, mantendo as demais medidas 

cautelares fixadas na decisão de fls. 16/17.

Ciência ao Ministério Público e a defesa do réu.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101766 Nr: 1325-70.2017.811.0086

 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: Lurdes Maria de Melo, Mauricio Leonhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pleito vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos 

legais, para fins de:1. DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso 

providencie o transporte da Autora Maurício Leonhardt e de um 

acompanhante para qualquer unidade de saúde vinculada ou credenciada 

ao Sistema Único de Saúde - SUS, no ESTADO DE MATO GROSSO OU 

OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, imediatamente, disponibilizando vaga 

em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, bem como eventual intervenção 

cirúrgica e medicamentos (TFD);1.1 Ressalto que, ante o quadro clínico 

apresentado, é medida imprescindível a ida de um acompanhante;1.2 Deixo 

consignado que se entende por TFD: a) exames e procedimentos 

médico-hospitalares necessários, consultas, tratamento ambulatorial, 

hospitalar/cirúrgico previamente agendado; b) passagens de ida e volta - 

aos pacientes e se necessário a acompanhantes, para que possam 

deslocar-se até o local onde será realizado o tratamento e retornar a sua 

cidade de origem; e c) ajuda de custo para alimentação e hospedagem do 

paciente e acompanhante enquanto durar o tratamento, se for o caso;2. 

DETERMINAR a intimação do Estado de Mato Grosso quanto ao conteúdo 

da presente decisão, a Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria 

de Estado de Saúde, da Central de Regulação, bem como do Município de 

Nova Mutum/MT.Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde 

– SUS, o fornecimento deverá ser realizado de forma particular, as 

expensas dos Requeridos, sem prejuízo de eventual bloqueio de verba 

pública suficiente para atendimento do postulado.Com o cumprimento da 

presente decisão, proceda-se a serventia com a virtualização dos 

autos.Designe a Secretaria do Juizado Especial data para realização de 

audiência de conciliação, intimando-se as partes.Cite-se e intime-se a 

parte Requerida para que traga aos autos documentos que contribuam 

para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da Lei n. 

12.153/2009.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87517 Nr: 1102-48.2017.811.0012

 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: ANNE BEATRIZ MARTINS DE ABREU, TEREZA MARTINS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDA DE PAULA CAMARGO, NÚCLEO 

COMUNITÁRIO DOM BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14.467 OAB - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III (a contrário 

senso), da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar em mandado de 

segurança.Notifique-se a autoridade Impetrada, na pessoa de seu 

representante legal, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga a Impetrante, em 

5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos documentos, sob 

pena de desentranhamento.Prestadas ou não informações, intime-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da 

referida lei), e, após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88444 Nr: 1672-34.2017.811.0012

 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: JORGE FELIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Maria Paniago de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O benefício da justiça gratuita em relação a pessoa física, nos termos do 

artigo 99, §3º, do CPC, quando efetivado requerimento da parte, tem 

presunção "iuris tantum". No entanto, nos termos do artigo 99, §2º, do 
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CPC, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, o Juiz poderá 

indeferir o pedido.

 Dessa forma, nos presentes autos, pela natureza da demanda e pela 

descrição na procuração de que o Requerente seria empresário, entendo 

que seja necessária a juntada de documentos que evidenciem a 

hipossuficiência de recursos.

Diante do exposto, determino que o Requerente, no prazo de quinze dias, 

recolha as custas processuais ou demonstre, juntando documentos, a 

hipossuficiência de recursos, sob pena de extinção do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88444 Nr: 1672-34.2017.811.0012

 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: JORGE FELIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Maria Paniago de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O benefício da justiça gratuita em relação a pessoa física, nos termos do 

artigo 99, §3º, do CPC, quando efetivado requerimento da parte, tem 

presunção "iuris tantum". No entanto, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, o Juiz poderá 

indeferir o pedido.

 Dessa forma, nos presentes autos, pela natureza da demanda e pela 

descrição na procuração de que o Requerente seria empresário, entendo 

que seja necessária a juntada de documentos que evidenciem a 

hipossuficiência de recursos.

Diante do exposto, determino que o Requerente, no prazo de quinze dias, 

recolha as custas processuais ou demonstre, juntando documentos, a 

hipossuficiência de recursos, sob pena de extinção do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88234 Nr: 1549-36.2017.811.0012

 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: REGINA MARIA DE ALMEIDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Regina Maria de Almeida Dias ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por idade de segurado especial (trabalhador rural) em face 

do Instituto Nacional de Seguros Social – INSS.

1. Da gratuidade da justiça.

 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.

2. Da audiência de conciliação ou mediação.

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

3. Da citação e intimação.

Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

4. Do Ministério Público.

Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, inc. I do CPC.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88228 Nr: 1545-96.2017.811.0012

 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: Maria nunesdos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Maria Nunes dos Santos propôs ação de aposentadoria rural por idade 

rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

No caso, a Parte Requerente apresenta insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais e despesas judiciais, dessa forma defiro a 

gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade 

compreender ao contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. A 

concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da Parte 

Requerente beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da Parte Requerente beneficiária pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

A inicial não veio acompanhada da comprovação do pedido administrativo, 

divorciada de entendimento atual do STF. Assim, intime-se a Parte 

Requerente para, em 90 (noventa) dias, trazer a comprovação do 

indeferimento do aludido pleito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88110 Nr: 1472-27.2017.811.0012

 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: JOSÉ CARLOS BIESDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIENE MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, determino a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais iniciais, uma vez não ter comprovado tal pagamento, tão 

pouco haver pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 505-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERITON LOPES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 CONCEDO liberdade provisória a WERITON LOPES DE SOUZA, para que 

responda ao processo crime livre da custódia cautelar, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, e do artigo 321 do Código 

de Processo Penal.DETERMINO a observância pelo réu das seguintes 

condições, nos termos dos artigos 319 e 321 do CPP:1.comparecimento 

mensal em Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para informar e justificar 

suas atividades, devendo ainda comparecer perante este Juízo todas as 

vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o 

julgamento;2.proibição de mudar de residência sem prévia comunicação a 

este Juízo;3.proibição de ausentar-se por mais de 05 (cinco) dias de sua 

residência, sem comunicar a este Juízo processante o lugar onde será 

e n c o n t r a d o ; 4 . p r o i b i ç ã o  d e  m a n t e r  c o n t a t o  c o m  a s 

testemunhas.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA de WERITON LOPES DE 

SOUZA, que deverá ser cumprido se por outro motivo não tiver que 

permanecer preso.O oficial de justiça deverá observar, no ato da soltura, 

se não constam outros mandados de prisão em aberto.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defesa.Aguarde-se, em cartório, a data da audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 03 de abril de 2017, 

cumprindo-se integralmente a decisão de ref. 51.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Nova Xavantina/MT, 22 de março de 2017.LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 3722-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS GOULART SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência das demais testemunhas pela Defensoria 

Pública.

Para continuação do ato, DESIGNO o dia 04 de abril de 2017, às 16h20min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas ausentes e o réu.

EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva do adolescente Pedro 

Henrique Peres Ferreira e de seu representante legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86312 Nr: 344-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SUZUK SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:7.275-MT

 Vistos. Verifico que o advogado constituído pela acusada não foi intimado 

da audiência, contudo é desnecessária a sua intimação neste Juízo 

deprecado, nos termos da Súmula 273 do STJ. Nomeio o Doutor Sebastião 

Carlos Toledo, OAB-MT 13217, para assistir a acusada em seu 

interrogatório. Havendo necessidade de readequar a pauta, redesigno a 

solenidade para o dia 28 de março de 2017, às 13h30min. Saem o Parquet 

e o Advogado Dativo intimados. REQUISITE-SE à acusada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88163 Nr: 1504-32.2017.811.0012

 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: AYRES FURQUIM CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAIXAO, ROSANA ROSA DOS 

SANTOS TORQUATO LOPES, DÉBORA KATIUCE DE ARAÚJO, SIRLENE 

FERREIRA DOS SANTOS, JHONATAN ALMEIDA DA SILVA, MOACIR 

LOPES, JONAS ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR PAULA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:31968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a alteração do polo passivo conforme requerido acima. 

Providencie a serventia as devidas alterações no sistema.

HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes nos termos acima deliberados.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito.

Isento as partes de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo legal, após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86937 Nr: 705-86.2017.811.0012

 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: JOÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, IMPUGNAR a 

contestação juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70821 Nr: 1034-69.2015.811.0012

 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

 INTIMAÇÃO do defensor da acusada, para no prazo legal, manifestar-se 

sobre o cálculo de pena de ref. 289

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88163 Nr: 1504-32.2017.811.0012

 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: AYRES FURQUIM CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAIXAO, ROSANA ROSA DOS 

SANTOS TORQUATO LOPES, DÉBORA KATIUCE DE ARAÚJO, SIRLENE 

FERREIRA DOS SANTOS, JHONATAN ALMEIDA DA SILVA, MOACIR 

LOPES, JONAS ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR PAULA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:31968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a alteração do polo passivo conforme requerido acima. 

Providencie a serventia as devidas alterações no sistema.

HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes nos termos acima deliberados.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito.

Isento as partes de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo legal, após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83343 Nr: 3513-98.2016.811.0012
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON OTAVIO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes no termo de acordo extrajudicial de ref. 6.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, pagas eventuais custas remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 2947-86.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ZAMPIERI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARTINS DE 

BITENCOURT - OAB:66.048-RS, LEOPOLDO JUSTINO GIRARDI JUNIOR - 

OAB:63.933-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 CC Pavimentação Ltda apresentou embargos monitórios em resposta à 

ação ajuizada por Andreia Zampieri ME, já qualificados na peça inicial.

 Após a prática de alguns atos processuais, vieram-me os autos 

conclusos.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Depois de detida análise dos autos, verifico que os presentes embargos 

monitórios foram distribuídos por dependência de forma errônea.

Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil, os embargos à ação 

monitória serão opostos nos próprios autos e não em ação autônoma, 

conforme feito no presente caso.

 ANTE O EXPOST chamo o feito à ordem e, com base no art. 485, inciso IV, 

do CPC, determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos 

autos com as cautelas de estilo.

Custas pela parte autora.

Desentranhem-se as petições e documentos apresentados no presente 

feito, juntando-os aos autos principais, sob Código n. 65969, 

certificando-se as datas de protocolo para fins de verificação de 

tempestividade.

 P.C.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 122-38.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI, GUY 

JUNQUEIRA MAGALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) 

dias por inércia da parte autora, determino sua intimação, pessoal e via 

Dje, para dar prosseguimento à ação, requerendo o que for de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68290 Nr: 2962-89.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609-MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ref. 27: intime-se a parte autora para se manifestar sobre a devolução do 

AR, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75511 Nr: 3114-06.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CALISTO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos em correição.

Recebo os embargos à execução para discussão, com efeito suspensivo, 

em respeito ao princípio da supremacia do interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72129 Nr: 1544-82.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos em correição.

Recebo os embargos à execução para discussão, com efeito suspensivo, 

em respeito ao princípio da supremacia do interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77964 Nr: 865-48.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos em correição.

Certifique o Cartório a tempestividade dos presentes embargos.

Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

com efeito suspensivo, em respeito ao princípio da supremacia do 

interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Não sendo tempestivos, tornem conclusos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77646 Nr: 774-55.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MENDES DE ABREU DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos em correição.

Certifique o Cartório a tempestividade dos presentes embargos.

Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

com efeito suspensivo, em respeito ao princípio da supremacia do 

interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Não sendo tempestivos, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77703 Nr: 790-09.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Vistos em correição.

Certifique o Cartório a tempestividade dos presentes embargos.

Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

com efeito suspensivo, em respeito ao princípio da supremacia do 

interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Não sendo tempestivos, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 877-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVINA FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o Cartório a tempestividade dos presentes embargos.

Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

com efeito suspensivo, em respeito ao princípio da supremacia do 

interesse público.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Não sendo tempestivos, tornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77283 Nr: 628-14.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT, THIAGO FONSECA DA ROCHA - OAB:80017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÂMELA FERREIRA LISSNER - 

OAB:18398

 Vistos em correição.

Ref. 27: intime-se a parte autora para manifestação sobre a petição 

apresentada, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65481 Nr: 863-49.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 128-84.2012.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória proposta por Banco do Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Francisco Alves de Oliveira, ambos 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos.

À fl. 29, foi recebida a inicial e determinada a citação da parte ré.

Após a prática de vários atos processuais, a parte autora foi intimada 

para promover diligências que lhe cabiam (fl. 49), mantendo-se inerte, 

conforme certidão de fl. 50.

Devidamente intimada para manifestar-se nos autos (fl. 60), a parte autora 

deixou transcorrer o prazo (fl. 61).

Novamente intimada às fls. 62, 64, 68 e 71, a parte autora quedou-se 

inerte conforme certidões de folhas 63, 67, 70 e 75.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, concluo que a requerente abandonou a causa, 

permanecendo inerte por mais de 03 (três) anos, deixando de promover 

diligências que lhe competia, ou seja, de manifestar-se nos autos.

Conforme consta nas certidões de fls. 63, 67, 70 e 75, a parte autora foi 

devidamente intimada, pessoal e via DJe, para dar prosseguimento à ação, 

quedando-se inerte.

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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65013 Nr: 464-20.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSDDC, AMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 
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PEREIRA - OAB:11625

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64963 Nr: 420-98.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BORGES CRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 1184-21.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICINA ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito já foi julgado e não há nos autos pedido de 

cumprimento de sentença, uma vez que o pedido de fl. 135 não foi 

acolhido por falta de providências da parte interessada, determino o 

arquivamento do processo, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

 

 EDITAL N. 04/2017-CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, JUIZ 

SUBSTITUTO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PARANATINGA, 

no uso de suas atribuições legais torna público o DEFERIMENTOdas 

inscrições para o teste seletivo para recrutamento de Conciliador do 

Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, realizadas conforme Edital 

nº 02/2017-CA, publicado no DJE 9975/2017, disponibilizado no dia 

9/3/2017, dos seguintes candidatos:

Nº ordem – Nome – CPF

1. - Vanilson Miranda Silva - 824.255.231-20;

2. - Elen Regina Gomes da Silva - 835.654.771-72;

3. - Érika Sayuri Suzuki Filipin - 024.185.751-10;

4. - Eder Pereira Costa - 059.383.931-59;

5. - Eliane Herculino de Souza - 963.365.951-53;

6. - Dauryelle Pereira Lima - 040.947.561-08;

7. - Sara Aparecida Marques - 021.345.741-51;

8. - Jorceli da Silva Farias - 056.454.431-01;

9. - Ana Paula Vieira Santos - 060.079.891-78;

10. - Jovanne Pereira Lima - 041.662.311-54;

11. - Edilene Maria de Santana - 056.083.121-80;

12. - Nadia Figueredo da Silva - 018.801.201-00;

13. - Jaqueline Botelho de Souza - 060.685.671-41;

14. - Clelton Maciel Shuenquener - 041.009.361-09;

15. - Jacqueline Faria de Campos Miranda - 041.519.011-83.

 

1. A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 9 

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, 

Centro.

2. Os candidatos deverão apresentar-se para prova munidos de 

documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta 

esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de 

trinta minutos antes do início da prova.

3. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Estudante, nem documento 

ilegível, não identificável e/ou danificado.

4. Caso esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

5. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 24 de março de 2017.

 Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto do Juizado Especial

 

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71037 Nr: 2011-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Luiz Antonio Resende 

Santeiro.

O requerente peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (fl. 

32).

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Considerando que a parte requerente informou não ter interesse na 

presente ação, antes da apresentação de contestação (art. 485, § 4°, do 

CPC), desnecessário suscitar contraditório.

 Posto isso, 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.

Custas recolhidas na inicial.

Oficie-se ao Detran para o desbloqueio do veículo objeto da presente lide, 

conforme requerido à fl. 25.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 2880-93.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edmilson de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Em que pese a manifestação da parte autora de fls. 228/230 e 

considerando que inexiste, no sistema jurídico pátrio, pedido de 

reconsideração, não vislumbro alteração fática para reforma da decisão 

anterior.

Assim, retorne-se os autos à Secretaria, para cumprimento da decisão de 

fls. 222/227.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 9-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Cavalcante Fabian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Em que pese a manifestação da parte autora de fls. 174/176 e 

considerando que inexiste, no sistema jurídico pátrio, pedido de 

reconsideração, não vislumbro alteração fática para reforma da decisão 

anterior.

Assim, retorne-se os autos à Secretaria, para cumprimento da decisão de 

fls. 168/173.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2017-11.2011.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormindo Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Castello Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Parmegiani - 

OAB:74424/SP

 Vistos.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, conforme 

requerido pela parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência 

de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59100 Nr: 98-45.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bancorbrás Administradora de Consórciso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spaço Assessoria Comércio e Serviços Ltda, 

João Bosco Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thássia Rocha S. B. Tolentino - 

OAB:31.539/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro como requer à fl. 117, expeça-se novo mandado de desocupação e 

reintegração, observando que já foi depositado a diligência.

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73474 Nr: 2972-66.2016.811.0044

 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: LFdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição ajuizada por Luciana Francisca da Silva 

Costa a qual requer a interdição de Eulália Maria Santana.

O requerente peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (fl. 

18/19).

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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51924 Nr: 1125-34.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Marcos Azambuja Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado em face de Daniel Marcos Azambuja Terra.

O requerente peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (fl. 

92).

Desnecessária a concordância expressa da parte executada, vez que 

sequer fora citada.

Sendo assim, homologo a desistência da ação formulada pela parte 

exequente, 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.

Custas recolhidas na inicial.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 71526 Nr: 2241-70.2016.811.0044

 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: PCdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cód. 71526

Despacho.

Defiro o pedido de fls. 52/52, v..

 Oficie-se a Administração Pública Municipal de Sinop/MT – Departamento 

de Recursos Humanos, determinando a exoneração do requerente da 

prestação de alimentos que vinha sendo descontada em folha de 

pagamento.

 Após, arquivem-se os autos, com baixas e anotações necessárias.

 Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 76013 Nr: 338-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Alves Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera LTDA

 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:

 Cód. 76013

DECISÃO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Cleonice Alves Vitor em face de 

Móveis Romera Ltda, ambas devidamente qualificadas.

Aduz que no dia 07/01/2016 adquiriu na loja ré uma Estante, sendo 

pactuado o valor de R$ 431,20, porém, ao emitir a fatura foi cobrado o 

valor de R$ 575,04, dividido em duas parcelas, além do produto ter sido 

entregue com qualidade, cor e tamanho totalmente diferentes, para não 

dizer defeituoso.

Foi solicitado o cancelamento da compra, cujo pedido não foi aceito pela 

ré, que ainda negativou o nome da autora em razão do não pagamento do 

preço.

Requer em sede de tutela antecipada a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito.

É o sucinto relato. DECIDO.

I – Da Inversão do Ônus da Prova

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a hipossuficiência probatória do 

Promovente, pois é o Promovido que poderá comprovar se existe o débito 

ora alegado, bem como trazer aos autos demais documentações hábeis a 

tal constatação, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.

II – Da Antecipação da Tutela

É caso de deferimento da tutela ora pleiteada.

Como se sabe para a concessão da tutela de urgência devem ocorrer os 

dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. (Art. 300, NCPC)

No caso em tela, num juízo de cognição sumária, faz-se presente a 

probabilidade do direito, eis que os documentos carreados aos autos são 

aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Ressalto que em se tratando de relação de consumo, e havendo 

discussão acerca do negócio celebrado entre as partes, é prudente a 

suspensão da restrição até o julgamento da causa.

 Do mesmo modo está presente o segundo requisito, uma vez que a 

negativação imposta em restrição ao crédito, por consequência, pode 

ensejar dano de difícil reparação, já que a idoneidade da requerente resta 

prejudicada.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

expedição de ofício ao SPC/SERASA e demais órgãos de proteção de 

crédito para exclusão do nome da requerente dos cadastros das referidas 

instituições, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), consignada a ressalva de que a ordem 

se refere exclusivamente ao débito discutido nesta ação.

Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 e 

do Provimento nº. 09/2016 do Conselho da Magistratura deste Estado, 

determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, conforme Portaria nº. 

009/2014 – NPMCSC-PRES, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do NCPC.

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

compareceram à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do NCPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

 Saliento que o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

 Por estar caracterizada a relação de consumo e a hipossuficiência da 

parte autora frente à parte ré, decreto a inversão do ônus da prova, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, conforme art. 4º da Lei 

1.060/50.

 Paranatinga/MT, 22 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 76471 Nr: 551-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Grillanda de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO VALANDRO - 

OAB:22749/ 17/11/16

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 76471

DECISÃO

Ricardo Grillandia de Faria ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do 

Município de Paranatinga, pleiteando a incorporação nos seus 

vencimentos do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida com 

a conversão do cruzeiro real para URV, no ano de 1994, além da 

cobrança retroativa dos valores devidos desde o início do vínculo 

contratual com a parte ré. Requereu a concessão de tutela de evidência.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

No que tange ao pedido de tutela de evidência, entendo que não merece 

guarida.

Com efeito, a tutela de evidência é uma das modalidades de tutela 

provisória prevista no Novo Código de Processo Civil.

Seus requisitos estão elencados no art. 311 do CPC. Confira:

 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 

liminarmente.

Como visto, as hipóteses previstas nos incisos II e III, em tese, podem ser 

concedidas liminarmente.

Todavia, no caso em tela, entendo que não há como conceder a tutela 
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provisória já na inicial, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, e 

cujo objeto é o reajuste de vencimento de servidor. (Art. 1º, § 3º, da Lei 

8.437/1992 e art. 1º e art. 2º-B, ambos da Lei nº 9494/1997 c/c o art. 1º, § 

4º da Lei nº 5021/1966)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TUTELA 

ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM. CONVERSÃO DE 

VALORES EM URV. VEDAÇÃO LEGAL. Pedido de tutela antecipada para 

imediata implantação de diferenças vencimentais decorrentes de 

conversão de valores em URV antes da sentença, ao menos confirmada 

por este Tribunal, violaria a legislação vigente. Pretensão que encontra 

vedação legal no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que impede a concessão de 

tutelaantecipada para o pagamento de vencimentos ou vantagens a 

servidor público no âmbito da ação de conhecimento ao menos até o 

julgamento pelo Tribunal. Regra contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 

também considerada. Aplicação do artigo 557, § 1º-A, do CPC, na redação 

conferida pela Lei nº 9.756/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70043796994, Terceira Câmara Especial Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 

11/10/2011)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI 

9494/97. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 1º da Lei 

9.494/97, é vedada a concessão da antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento ou 

vantagem a servidores públicos. Neste sentido, a manifestação do 

Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida liminar na 

ADC nº 4.II - Agravo interno desprovido” (AgRg no Ag 701.863/PE, Rel. 

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2005, DJ 1/2/2006 

p. 595).

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de evidência.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação ao pedido.

 Paranatinga/MT, 22 de março de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 3254-07.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 74217

DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Paranatinga-MT, 22 de março de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 67356 Nr: 586-63.2016.811.0044

 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: Teresinha Maria Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67356

 DECISÃO

I – Defiro o pedido de fl. 98, porém, sem devolução de prazo, por ausência 

de amparo legal. Procedam-se as alterações necessárias junto à capa dos 

autos e sistema Apolo.

II – Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, 

alegando omissão na sentença no que diz respeito ao pedido de 

concessão de antecipação de tutela. (fls. 86-88)

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

No caso em tela, a parte embargante alegou a existência de omissão na 

sentença no que diz respeito ao pedido de concessão de antecipação de 

tutela.

Realmente, analisando o item “d” dos pedidos constantes na petição inicial 

(fl. 09) verifico que houve solicitação para concessão de tutela antecipada 

na sentença, em caso de procedência da pretensão.

Por sua vez, mesmo tendo julgado procedente o pedido, a sentença 

deixou de apreciar tal questão (fl. 81), razão pela qual impõe-se o 

acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

Pois bem, tendo em vista a presença dos requisitos previstos no art. 300 

do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, evidenciada pelas próprias 

razões da sentença, e perigo de dano, consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, entendo que é o caso de conceder a tutela de 

urgência de natureza antecipada solicitada pela parte autora para o fim de 

determinar ao INSS que implante o benefício concedido nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Esclareço, por fim, ser desnecessária a prévia intimação da parte 

embargada, uma vez que o acolhimento dos embargos não importou em 

modificação da decisão, apenas manifestação quanto à questão não 

apreciada. (Art. 1.023, § 2º, do CPC)

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

conceder a tutela de urgência de natureza antecipada solicitada pela parte 

autora.

Oficie-se ao gerente executivo do INSS, com sede à Av. Getúlio Vargas, 

553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, Cuiabá/MT, determinando a 

implantação do benefício concedido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), sem prejuízo de responsabilidade por crime de 

desobediência. Instrua-se o expediente com cópia dos documentos 

pessoais da parte, da sentença de fls. 79-81 e desta decisão.

Diante do acolhimento dos embargos, a presente decisão passa a integrar 

o teor da sentença.

III – Após, intime-se a parte apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto as fls. 89-95 

(Art. 1.010, § 1º, do CPC).

 P.I.

 Paranatinga/MT, 22 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 76089 Nr: 385-37.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76089

DECISÃO

I – Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de 

Não Fazer proposta por Vilson Pires em face de Josimar Marques 

Barbosa, na qual a parte autora alegou que é ex-prefeito deste município e 

aqui reside há mais de 30 anos. Alegou ainda que a parte ré, atual prefeito 

deste município, desde que tomou posse não está medindo esforços no 

sentido de denegrir a imagem da parte autora com calúnias, injúria e 

difamação. Requereu a concessão de tutela antecipada para impedir que o 

réu continue atacando e insultando o autor, sob pena de multa diária, e ao 

final a condenação dele em danos morais. (fls. 4-15)

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16-22.

É o relatório.

 DECIDO.

Inicialmente, esclareço que a tutela de urgência será concedida somente 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do NCPC.

Pois bem, analisando os documentos juntados aos autos, em sede de 

cognição sumária e superficial, entendo que a parte autora não logrou 

êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial.

Isso porque, se de um lado, a Constituição Federal garante a inviolabilidade 

da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (Art. 5º, X), do 

outro garante a livre manifestação do pensamento, vedando o anonimato 

(Art. 5º, IV).

 Ao realizar a calibração dos princípios envolvidos acima – liberdade de 

expressão versus direito à honra e à imagem, chego à conclusão de que 

não se pode realizar censura prévia ao primeiro, devendo eventual 

infringência ao segundo ser compensada pela tutela reparatória, e não 

pela tutela inibitória.

 Até porque, não vejo como pré-estabelecer e mensurar um valor a título 

de multa devido pelo ofensor para a prática de conduta que sequer 

ocorreu, uma vez que a tutela reparatória, tanto a moral como a material, é 

medida pela extensão do dano.

Diante disso, verifico que a concessão de tutela inibitória para o fim de 

impor ao réu a obrigação de não ofender a honra subjetiva e a imagem do 

autor se mostra impossível, dada a sua subjetividade, impossibilitando a 

definição de parâmetros objetivos aptos a determinar os limites da conduta 

a ser observada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AMEAÇA DE VIOLAÇÃO À HONRA 

SUBJETIVA E À IMAGEM. MATERIAL DE CUNHO JORNALÍSTICO. TUTELA 

INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. CENSURA PRÉVIA. RISCO DE O DANO 

MATERIALIZAR-SE VIA INTERNET. IRRELEVÂNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS 

ANALISADOS: 5º, IV, V, X, XIII e XIV, E 220 DA CF/88; 461, §§ 5º E 6º, DO 

CPC; 84 DO CDC; E 12, 17 E 187 DO CC/02. (...) 3. A concessão de tutela 

inibitória para o fim de impor ao réu a obrigação de não ofender a honra 

subjetiva e a imagem do autor se mostra impossível, dada a sua 

subjetividade, impossibilitando a definição de parâmetros objetivos aptos a 

determinar os limites da conduta a ser observada. Na prática, estará se 

embargando o direito do réu de manifestar livremente o seu pensamento, 

impingindo-lhe um conflito interno sobre o que pode e o que não pode ser 

dito sobre o autor, uma espécie de autocensura que certamente o inibirá 

nas críticas e comentários que for tecer. Assim como a honra e a imagem, 

as liberdades de pensamento, criação, expressão e informação também 

constituem direitos de personalidade, previstos no art. 220 da CF/88 . (...) 

11. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp 1388994/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, 

DJe 29/11/2013)

Destarte, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência inibitória.

Igualmente, não há como determinar à TV Paranatinga-MT (Record) a 

retirada de publicações do seu Facebook, uma vez que não é parte do 

processo.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência.

II – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo 

Civil/2015 e do Provimento nº. 09/2016 do Conselho da Magistratura deste 

Estado, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, conforme Portaria nº. 

009/2014 – NPMCSC-PRES, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

III – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do NCPC.

 IV – Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

compareceram à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do NCPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V – Saliento que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

Paranatinga/MT, 22 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 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: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66276

DECISÃO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por D´Marcus Hotel Ltda ME em 

face de Consórcio Engetuc e de Matrinchã Transmissora de Energia (TP 

Norte) S/A, na qual a parte autora exige a quantia de R$ 341.759,99 em 

razão da prestação de serviços de aluguel de equipamentos para obras 

de construção civil. Requereu a concessão de liminar para arrestar bens 

da parte ré para garantia de futura execução, e ao final a condenação no 

pagamento do débito e de danos morais. (fls. 4-12)

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13-194.

O pedido de pagamento das custas ao final foi indeferido. (fls. 196-200)

Foi negado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto 

contra a decisão inicial. (fls. 215-217)

A parte requereu a retificação do valor da causa para R$ 315.267,67, 

tendo em vista o pagamento parcial do débito, bem como comprovou o 

pagamento das custas processuais. (fls. 218-222)

É o relatório.

DECIDO.

I – Recebo a petição de fl. 218 como emenda à inicial. Defiro a retificação 

do valor da causa.

II – Em sede de liminar, a parte autora pediu o arresto de bens da parte ré 

para garantia de futura execução.

Inicialmente, esclareço que a tutela de urgência será concedida somente 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do NCPC.

Pois bem, em sede de cognição sumária e superficial, entendo que a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Isso porque, embora os documentos juntados na inicial indiquem a 

probabilidade do direito da parte autora em exigir da parte ré o valor dos 
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serviços prestados, não há fundamentação, muito menos comprovação, 

do periculum in mora, isto é, da existência de risco de frustração do 

pagamento em caso de procedência dos pedidos.

Nesse cenário, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da 

tutela de urgência.

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência.

III – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo 

Civil/2015 e do Provimento nº. 09/2016 do Conselho da Magistratura deste 

Estado, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, conforme Portaria nº. 

009/2014 – NPMCSC-PRES, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

IV – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do NCPC.

 V – Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

compareceram à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do NCPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VI – Saliento que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

Paranatinga/MT, 23 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68131 Nr: 896-69.2016.811.0044

 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: Lazaro Vigilato da Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão 

que comprova que o requerido deixou de contestar a presente ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12674 Nr: 1405-20.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:34.487/GO

 Cód. n º 12674

DECISÃO

I – Apresentada resposta à acusação fls. 165/169, verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 

2017, às 14h40min.

III – Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Paranatinga/MT, 20 de março de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 2586-36.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72447

Despacho

Defiro o pedido de suspensão do processo requerido às fls. 58/59.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório.

Paranatinga/MT, 22 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 3202-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF FERRAGENS LTDA, Joyce Karina Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74065

DESPACHO

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC).

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Intimem-se.

Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.
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 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1395-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEIdCC, AICC, MRdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303

 Cód. 61846

Decisão.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta pela Defensoria 

Pública de Mato Grosso, em prol das menores VITÓRIA ERCY INACIO DE 

CAMPOS CANEDO E ANDRESSA INACIO CAMPOS CANEDO, devidamente 

representada por sua genitora Maxilene Raquel Campos Canedo, em face 

de Claudio Inacio Ferreira, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 56, a Defensoria Pública pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado em relação ao débito de R$872,07 (Oitocentos e setenta e dois 

reais e sete centavos).

Às fls. 57, a Defensoria Pública informou que além do débito 

remanescente de R$872.07 (oitocentos e setenta e dois reais e sete 

centavos) já venceram os meses de abril, maio, junho e julho de 2016, 

totalizando a dívida em R$2.818,63 (dois mil oitocentos e dezoito reais e 

sessenta e três centavos).

Assim pugna pela expedição do mandado de prisão no valor de 

R$2.818,63, bem como da certidão judicial determinando ao cartório local 

que efetue o protesto do título no valor mencionado.

Às fls. 59/61, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do 

executado.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

 Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO. PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETO 

PRISIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO. No caso, o devedor, embora 

citado, deixou de pagar ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, 

razão pela qual cabível a decretação de sua prisão civil, 

concomitantemente ao protesto do pronunciamento judicial já ordenado na 

origem (art. 528, § 3º, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069472611, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 07/07/2016).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de Claudio Inacio Ferreira pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, oficiando-se 

ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo cumprimento 

de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de Policia do 

último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado de prisão 

civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Oficie-se ao Cartório de Protesto.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

 Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 760-48.2011.811.0044

 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: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lourenço Scolaro, Vicente Lourenço 

Scolaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Cód. 30321

Despacho

Arquivem-se os autos.

Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20101 Nr: 1554-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto Porto Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Musegante - 

OAB:117242-A

 Cód. 20101

Despacho

Defiro o pedido de fls. 184, procedendo-se com o apensamento destes 

autos aos processos nº 2072-93.2010.8.11.0044; 586-05.2012.811.0044 

e 474-36.2012.811.0044.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 1450-14.2009.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE 1: intimar o(s) advogado(s) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante depósito na conta corrente 

10.476-0, agência 3931-4, Banco do Brasil, Depósito de Diligências, CNPJ 

97.465.397/0001-29, para cumprimento do mandado de intimação da 

penhora on line, encaminho aos autos o respectivo comprovante de 

depósito.

 FINALIDADE 2: intimar o(s) advogado(s) da parte autora para se 

manifeste, no prazo de 5(cinco) dias, quanto ao resultado parcial da 

penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81110 Nr: 3152-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT
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 FINALIDADE: intimar o advogado do Denunciado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/04/2017, às 

15h30min. Bem como que foi expedida carta precatória para a Comarca de 

Matupá/MT, para oitiva da testemunha Milton Almeida da Cruz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64161 Nr: 1305-16.2013.811.0023

 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 DE FATIMA BARBOZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1305-16.2013.811.0023 (Código: 64161)

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOZA DE OLIVEIRA.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 118, vez que existe 

concordância pela exequente, conforme manifestação de fl. 122.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 604-16.2017.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MIOTO CHARLES, DANIEL 

MESSIAS CHARLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medida Cautelar

Processo nº604-16.2017.811.0046

Código nº82606

Vistos, etc.

Cuidam os autos de ação cautelar de sequestro, ajuizada por R. 

REBELATTO COMERCIO – ME E RICARDO REBELATTO em face de 

FERNANDO MIOTO CHARLES e DANIEL MESSIAS CHARLES, visando o 

sequestro de (01) um Trator Esteira, Modelo D65, cor amarela, porque os 

requeridos deixaram honrar os compromissos convencionados 

(fls.18-20).

O Autor apresentou: (i) duplicata mercantil; (ii) nota fiscal de venda ao 

requerido; (iii) documentos de dívidas dos requeridos;

São requisitos da medida cautelar nos termos do art.300, Código de 

Processo Civil no art.300, verbis:

“Art.300. A Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

 Como se percebe, o Código de Processo Civil unificou os requisitos 

necessários à obtenção da tutela de urgência, sem importar sua natureza 

satisfativa ou assegurativa do direito.

A probabilidade do direito não restou demostrada, pelas notas fiscais e 

duplicata não paga, pelos seguintes motivos: (i) ausência de assinaturas 

dos Requeridos, junto a Nota Fiscal nº003282 confirmadores do 

recebimento dos bens constantes da Nota Fiscal; (ii) ausência de protesto 

ou notificação prévias dos Requeridos;

 Diante do exposto, determino:

I – Intime-se o Autor para emendar a inicial: (i) juntada de instrumento de 

protesto ou notificação extrajudicial dos Requeridos; (ii) prova de entrega 

dos bens aos Requeridos; (iii) Oferecimento de caução idônea, mediante 

apresentação de documentos atualizados e pessoais indicando a 

propriedade, local e valor do bem ou valor que está sendo depositado;

Aditada a inicial, voltem conclusos.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79919 Nr: 2427-59.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORAES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciola Moreschi Passaneli - 

OAB:21371/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 EXECUÇÃO

Processo nº2427-59.2016.811.0046

Código nº79919

Vistos, etc.

Cuidam os autos de EXECUÇÃO ajuizados MARIA ANTONIO SANTOS 

RIBEIRO em face de PAULO MORAES DUTRA, visando o recebimento do 

valor de R$135.399,32.

Realizada penhora de 8.716 sacas de milho em grãos (fls.38-40).

Considerando que houve interposição de Embargos (Código 82345), em 

apenso, deixo de analisar por hora o pedido de busca e apreensão 

formulado as fls.56-57.

Diante do exposto, determino:

I – Intime-se a Exequente par apresentar (i) laudo de avaliação aproximada 

dos grãos penhorados (fls.38-40), mediante juntada de cotações de 

valores junto a empresas agrícolas e (ii) planilha atualizada do débito;

II – Cadastre-se o advogado do Executado, constante dos Embargos;

 III – Após, voltem conclusos para designação de audiência de conciliação;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81410 Nr: 3348-18.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC, VYT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, DEFENSORIA PUBLICA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO - OAB:

 Diante do exposto, defiro o rol de testemunhas apresentado as fls.602, 

devendo as demais serem ouvidas como testemunhas de Juízo (OLINDA 

DANIELE LIMA BATISTA,ONETE DE SOUZA PEREIRA e JOSÉ SOSTANES 

DE SOUZA GOMES), primeiro por ser prudente e razoável diante da 

gravidade do delito denunciado e segundo, porque no processo penal não 

se pode mitigar esforços para a busca da verdade material.Considerando 

as férias este magistrado, da representante do MPE e do representante da 

DPE, todas agendadas para o mês de abril/2017, justifico a designação de 

audiência para o mês de MAIO/2017.Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/05/2017, às 15h00min (horário de 

Mato Grosso).Intime-se as testemunhas indicadas as fls.602 e as 

testemunhas do Juízo OLINDA DANIELE LIMA BATISTA,ONETE DE SOUZA 

PEREIRA e JOSÉ SOSTANES DE SOUZA GOMES, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso alguma das partes 

ou testemunhas residirem fora da Comarca, cientificando as partes acerca 
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desta expedição.Ciência ao representante do Ministério Público e 

Defensoria Pública.Requisitem-se os denunciados junto ao Sistema 

Prisional de Peixoto de Azevedo e Cólider, garantindo sua presença e 

escolta durante o ato.Intimem-se.Peixoto de Azevedo, 22 de março de 

2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74193 Nr: 2403-65.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PAIXAO NASCIMENTO, ALLAN 

DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLENE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:20.263/O, JÚLIO CESAR DAMBROS - OAB:14197, RUY BARBOSA 

MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados do réu Allan Douglas de Abreu 

Cavalcante, para que no prazo legal, apresentem razões ao recurso 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 2289-73.2008.811.0023

 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: NILZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 2289-76.2008.811.0023 (Código: 36065)

REQUERENTE: NILZA ALVES DE SOUZA.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 149/150, vez que existe 

concordância pela exequente, conforme manifestação de fl. 203.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39020 Nr: 2217-52.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEZUINA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 418/2009 (Código: 39020)

REQUERENTE: LEZUINA DA SILVA BARROS.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 116, vez que existe 

concordância pela exequente, conforme manifestação de fl. 167.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77125 Nr: 748-24.2016.811.0023

 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):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 AUTOS nº. 748-24.2016.811.0023 (Código: 77125)

REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 11, vez que existe concordância 

pela exequente, conforme manifestação de fl. 70.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37332 Nr: 582-36.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESUINO BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 95/2009 (Código: 37332)

REQUERENTE: JESUINO BATISTA DE ARAÚJO.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 139/140, vez que existe 

concordância pela exequente, conforme manifestação de fl. 213.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 
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intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26875 Nr: 1493-53.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1493-53.2006.811.0023 (Código: 26875)

REQUERENTE: FREDERICO XAVIER DE SOUZA.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 198/199 vez que existe 

concordância pelo exequente, conforme manifestação de fl. 272.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39454 Nr: 61-57.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 61-57.2010.811.0023 (Código: 39454)

REQUERENTE: EDVALDO MARTINS.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 155 vez que existe 

concordância pelo exequente, conforme manifestação de fl. 193.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 1542-94.2006.811.0023

 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: ANTERIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1542-94.2006.811.0023 (Código: 26823)

REQUERENTE: ANTERIO DA CRUZ.

REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 154, vez que existe 

concordância pela exequente, conforme manifestação de fl. 202.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de março de 2017.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71044 Nr: 337-15.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - OAB:0

 FINALIDADE: Intimar a advogada requerente, para que, no prazo de 

10(dez) dias, traga aos autos, seus dados bancários, a fim de instruir o 

ofício de encaminhamento requisitório de pequeno valor(RPV).

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.: 120506 Nr: 3778-97.2016.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 306 de 456



 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: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Ferreira Borges Sobrinho, Ozania de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 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 04 de maio de 2017, as 16:00 horas, para 

designação de Sessão. Certifico ainda que foi designada a mediadora Sr. 

Maria Lucia Leal Mundim Oliveira, portadora do CPF nº 784.900.141-91 e 

conta corrente nº 33.438-3 – Agência 2480-5 – Banco do Brasil S/A no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) . Do que para constar lavrei a 

presente certidão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120495 Nr: 3770-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Macário Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 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 04 de maio de 2017, as 17:00 horas, para 

designação de Sessão. Certifico ainda que foi designada a mediadora Sr. 

Maria Lucia Leal Mundim Oliveira, portadora do CPF nº 784.900.141-91 e 

conta corrente nº 33.438-3 – Agência 2480-5 – Banco do Brasil S/A no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) . Do que para constar lavrei a 

presente certidão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120491 Nr: 3768-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Emiliana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 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 04 de maio de 2017, as 16:30 horas, para 

designação de Sessão. Certifico ainda que foi designada a mediadora Sr. 

Maria Lucia Leal Mundim Oliveira, portadora do CPF nº 784.900.141-91 e 

conta corrente nº 33.438-3 – Agência 2480-5 – Banco do Brasil S/A no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) . Do que para constar lavrei a 

presente certidão

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130958 Nr: 8581-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Paiva Coelho - 

OAB:18.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 30/03/2017 às 18h30. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123625 Nr: 5204-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Aparecida Perez, LEPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ribas Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048.B

 I – Processe-se em segredo de justiça.

II – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

III – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 02 (DOIS) salários mínimos vigente no país ou 

30% dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% 

das despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada 

mês seguinte ao vencido à representante dos autores;

IV – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisórios fixados.

V – Proceda-se á realização de estudo social.

VI – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

VII – Intime-se o Ministério Público.

VIII – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123625 Nr: 5204-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Aparecida Perez, LEPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ribas Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048.B

 Vistos.

 Intimem-se os requeridos para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117630 Nr: 2743-05.2016.811.0013

 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: Edvaldo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VELOSO 

TROMBETA - OAB:7984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90500 Nr: 2195-48.2014.811.0013

 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: Marcio José Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, SESP-Secretaria de Estado de Segurança Pública-POLITEC-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 661-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rita Engenharia de Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luis Hermes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Mateus Vedovato 

Junior - OAB:9429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robevelte Braga Francisco - 

OAB:8.834

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127582 Nr: 7029-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RIBEIRO , Luciana Almeida de Lima, 

FBdLJ, MRL, IRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da juntada do ofício 

datado de 22/03/2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 88442 Nr: 376-76.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Heitor de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAURI HEITOR DE MENDONÇA, Cpf: 

30222630663, Rg: 5.364.470, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

agropecuarista/economista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo 

Promotor de Justiça que subscreve a presente, no uso de suas 

atribuições Constitucionais e Legais, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Excelência promover a presenteAção Civil Pública1 – com pedido 

antecipação dos efeitos da tutela. Em face de: Amauri Heitor de 

Mendonça, brasileiro, casado, pecuarista, proprietário do imóvel rural 

denominado Fazenda Katueté, inscrito no CPF/MF sob o n. 

302.226.306-63, residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, nº120, 

Centro, Araçatuba/SP, pelas razões de fato e de direito que passa a 

aduzir. 01) Da Exposição dos Fatos. Consta dos inclusos autos de 

Inquérito Civil n. 028/2012 (Registrado sob o SIMP n. 002577-016/2012), 

que o requerido foi autuado pela conduta ilícita praticada contra o meio 

ambiente zona rural do município de Conquista D'Oeste/MT, termo desta 

comarca de Pontes e Lacerda/MT, porque, em 29 de fevereiro de 2012, 

ficou constatado que o mesmo fazia funcionar atividade potencialmente 

poluidora e utilizadora de recursos naturais (pecuária) no imóvel rural 

denominado “Fazenda Catuete”, sem licencia ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, nas coordenadas: Latitude 14º42'01,0''S e 

Longitude 59º25'05,0”W, conforme auto de infração n. 652013, série D, 

lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA/MT (fl. 37 do IC). Com isso, ficou comprovado que o 

requerido está exercendo atividades que agridem o meio ambiente de 

forma ilícita, isto é, sem autorização e acompanhamento dos órgãos 

ambientais. Cumpre ressaltar que, em consulta ao sítio eletrônico da 

SEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental do 

empreendimento, constatou-se que o respectivo processo para obtenção 

da LAU encontra-se com pendências desde 2010 sem que requerido 

tomasse as medidas necessárias para sanar o problema e regularizar 

suas atividades agropecuárias. 2 1 Art. 129, inc. III, da CF/1988, c/c Lei n. 

7.347/1985. 2 Disponível em Sua conduta viola a sustentabilidade do 

ecossistema mato-grossense e o funcionamento de atividade poluidora ou 

a utilização de recursos naturais poderá acarretar comprometimento da 

biodiversidade, com a aceleração de sua perda, inclusive, culminando em 

riscos ao ecossistema de todo o nosso Planeta. Como cediço, a 

sustentabilidade econômica deve ser implementada em harmonia com a 

social, cultural, política, tecnológica e jurídica, quando se busca um 

paradigma ou modelo que supõe estratégias de desenvolvimento 

sustentável, que, neste caso, consiste no manejo dos recursos 

ambientais, ignorado pelo requerido. 02) Da Fundamentação Jurídica. Com 

fundamento constitucional, “ut” art. 225 da CF/1988, “litteris”: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”, a tutela do Meio Ambiente3 traduz-se em 

parâmetro fundamental para a regular observância desse direito social do 

Homem, que visa proteger a qualidade do meio ambiente em função da 

qualidade de vida. Os parâmetros primordiais para a garantia de tal tutela 

vêm vertidos nos §§ 1º a 6º do artigo supratranscrito. Por seu turno, 

segundo expressa disposição do art. 1º da Lei Federal n. 7.347/1985, a 

qual disciplina a Ação Civil Pública, se regulam por esta lei as ações de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Dispõe ainda 

acerca da legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da 

demanda, exercendo função institucional de defesa da ordem jurídica, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, em conformidade com os 

arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição Federal. Por outro norte, 

observa-se que pelo arcabouço jurídico brasileiro sobre o tema, a 

responsabilidade civil ambiental é de cunho objetivo, não se questionando 

a respeito da culpa, onde se perquire o nexo de causalidade, adequado a 

relacionar a conduta ao resultado danoso, bastando assim a ocorrência 

da conduta e do dano ambiental, ligados pelo nexo causal para ensejar a 

responsabilidade, fato gerador de obrigação de reparar o patrimônio 

ambiental lesado, independente de culpa. Neste arrimo, a Carta Magna diz 

com clareza: “Art. 225. (…) § 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: (…) III - definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e 3 Que ainda permeia o texto 

constitucional em outros dispositivos, “v.g.” arts. 129, inc. III; 170, inc. VI; 

174, § 4º; 200, inc. VIII; 220, § 3º, inc. II. seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;”. Por seu turno, a 

Lei Federal n. 9.605/1998. em seu art. 60, estabelece que: “Art. 60. 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 

do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 

poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 

pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente.” Vê-se que têm plena aplicação a normatização 

de regência aquilatada pela citada Lei Federal n. 9.605/1998. Em idêntico 

teor dos preceitos encimados pela CF/1988 e pelas leis federais de 

regência está a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seus arts. 263 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 308 de 456



e ss., bem como o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar n. 

38/1995), em especial nos seus arts. 52 a 65. Destarte, no caso em pauta, 

restou plenamente caracterizado que o demandado fazia funcionar 

atividade poluidora, de modo que suas ações resultaram danos ao meio 

ambiente, situações estas que se encontram devidamente caracterizadas, 

através dos documentos e auto de infração que instruem o presente 

procedimento. Resta, pois, patente a responsabilidade do requerido ante a 

atividade efetuada nos moldes citados, conforme restou demonstrado no 

caderno anexo, podendo-se concluir seguramente que a representa grave 

ofensa ao meio ambiente. 03) Da Antecipação de Tutela. Preceitua o art. 

273 do CPC que: “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, desde que existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receito de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”. 

Justifica-se, “in casu”, o pedido de antecipação da tutela, pelo fato de 

estarem caracterizados, a lume do art. 273, do CPC, todos os 

pressupostos autorizadores de sua concessão. Como se vê, as condutas 

encetadas pelo requerido no sentido de fazer funcionar atividade 

poluidora, causam gravíssimos danos ambientais capazes de O “fumus 

boni juris”, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, consubstancia-se 

nos elementos colhidos em sede de inquérito civil, bem como de processo 

administrativo instaurado pelo IBAMA e que atestam, de forma inequívoca, 

que está havendo flagrante desrespeito às normas ambientais vigentes, 

como demonstrado anteriormente. O “periculum in mora” é notório e 

decorre do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis ao meio ambiente 

pois, no caso em questão, conforme documentação anexa, a atividade do 

réu já ocasionou danos ambientais ao patrimônio natural da região, sendo 

certo que a menos que se coíba por ordem judicial, venha ela antes do 

término da presente ação, a destruir irremediavelmente o referido 

patrimônio, com a prestação jurisdicional, que certamente advirá em favor 

da sociedade, restará inócua. 04) Dos Pedidos. 04.01) Do Pedido Liminar. 

Todos os requisitos legalmente exigidos para o deferimento da 

antecipação do provimento jurisdicional encontram-se presentes. Em 

razão disso, o Ministério Público requer a Vossa Excelência: 04.01.01) a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja 

determinada a paralisação imediata da atividade agropecuária ilegalmente 

exercida, bem como, para que se abstenha de exercer qualquer atividade 

similar no local, somente retornando com a atividade com autorização do 

órgão ambiental competente. 04.01.02) a concessão do prazo de 72 horas 

ao demandado, para encaminhamento de relatório sobre as medidas 

efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que está 

atendendo à determinação judicial. 04.01.03) cominação de multa diária 

para caso de descumprimento da decisão liminar, conforme consta do art. 

11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de 

Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da previsão contida 

na Lei Federal n. 7.347/1985. 04.02) Do Pedido Principal. Além, requer: 

04.02.01) seja a presente ação recebida, autuada e processada na forma 

e no rito preconizado pela Lei Federal n. 7.347/1985. 04.02.02) a citação 

do demandado para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob 

pena de revelia. 04.02.03) a intimação do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Pontes e Lacerda/MT para os fins do artigo 5º, § 2º, da LACP. 

04.02.04) seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a 

fim de que: 04.02.04.01) seja determinado, em definitivo, a paralisação das 

atividades do demandado até que este obtenha o devido licenciamento 

ambiental perante o órgão ambiental competente; 04.02.04.02) diante da 

impossibilidade técnica de reversão do dano ambiental causado, seja o 

demandado condenado ao pagamento de indenização, em dinheiro, a título 

de reparação do dano ambiental, em valor a ser estipulado pelo juízo da 

causa, em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e 

Coletivos, nos termos da previsão contida na Lei Federal n. 7.347/1985. 

04.02.05) a utilização de todas as regras previstas no art. 461 e 

parágrafos, do CPC, para se assegurar o resultado prático equivalente. 

04.02.06) a condenação do requerido aos ônus da sucumbência. 

04.02.07) embora já tenha apresentado o Ministério Público prova 

constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova documental, 

testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem 

necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do 

contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação. 

Dá-se à causa o valor simbólico de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pontes e 

Lacerda/MT, 30 de janeiro de 2014. AUGUSTO LOPES SANTOS-Promotor 

de Justiça

Despacho/Decisão: Atenda-se ao MP;.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de março de 2017

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 684-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavarine, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, 

Jose Inacio Ribeiro Junior, Rodrigo Sanchez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel La Cerda Lima - 

OAB:

 Apense-se os autos do Inventário e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101354 Nr: 2674-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao excepto para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105241 Nr: 4243-43.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 2480-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito no prazo de dez 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 3911-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gislene da Silva, Vanilza da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 5548-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rezende de Andrade 

Júnior - OAB:188.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60169 Nr: 511-93.2011.811.0013

 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: Marcelino Massavi

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o exequente concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

101, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55955 Nr: 1466-61.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimkento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90066 Nr: 1840-38.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Eterno de Freitas

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o exequente concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

101, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127881 Nr: 7144-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cavour Chrispim Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Coimbra Guilherme 

Ferreira - OAB:34753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito no prazo de dez 

dias.

Decorrido o prazo sem resposta, devolva-se ao juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105493 Nr: 4350-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos -EBCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Al ney de Jesus Cardoso - 

OAB:12114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito no prazo de dez 

dias.

Decorrido o prazo sem resposta, devolva-se ao juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88107 Nr: 85-76.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V N Produtos Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualziados 

na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95962 Nr: 320-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HENRIQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicnado bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 3366-16.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO- Inst. Nac. de Metrol. Normal. Qual. Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldaiza Azevedo Porto - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVEIRA MARTINS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido

Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86779 Nr: 4439-81.2013.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Hugo Crispim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Freitas Jeremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 5967-82.2015.811.0013

 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: Gercino Soares de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Intimem-se as partes para que se manifestem sobre as informações 

prestadas pela Real Brasil Perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 5256-77.2015.811.0013

 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: SOS- MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL, Flávio 

Bracale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philips do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ZIONI GOMES - 

OAB:213484

 Da análise dos autos, verifica-se que as afirmações do autor não 

restaram comprovadas durante a instrução processual. Não restou 

cabalmente comprovado que o autor sofreu danos narrados. III - 

DISPOSITIVO Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97965 Nr: 1222-59.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Ferreira de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas ao executado para que se manifeste em três dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59925 Nr: 269-37.2011.811.0013

 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: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir dos Reis Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:255381-A/SP, Kelly das Neves Leite - OAB:266.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico que decorreu o prazo para o advogado devolver o processo em 

cartório, portanto encaminho o procedimento para conclusão e aguardo 

determinações.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132941 Nr: 535-14.2017.811.0013

 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 DA PENHA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA DA PENHA DO CARMO SILVA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 07/20.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 24/33.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 37/38.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 25 de abril de 2017, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64883 Nr: 926-42.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bezerra de Morais, Isaura Bezerra de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº 926-42.2012.811.0013

Código nº 64883

Vistos.

I – a) DEFIRO em parte o pedido de fls. 161/162, para realizar a penhora 

“on-line” no montante de R$ 30.192,48 (trinta mil, cento e noventa e dois 

reais e quarenta e oito centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado às fls. 163/164; sobre os CPFs de nº 925.611.601-49 e 
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422.671.883-68; 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 

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 – 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.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105007 Nr: 4155-05.2015.811.0013

 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: Airton Rodrigues da Silva, IVONETE INACIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE SOUZA CARVALHO, Sandra 

Leonora de Souza de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital de folhas retro, uma vez 

que a parte autora não exauriu todos os meios de citação da parte 

requerida.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais (Siel) e Infojud.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE(M)-SE a parte requerida, na forma do art. 246, I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE a parte requerida por edital na forma do 

artigo 246, inciso IV, do NCPC.

 Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista a parte 

requerida para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 5554-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Mamoré França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud e Renajud às fls. 59/62 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora para manifestação no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126198 Nr: 6340-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à ref. 15, no 

montante de R$ 51.344,99 (cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à inicial, a recair a constrição em desfavor da parte executada, 

inscrita no CPF n° 036.971.561-60; 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 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63627 Nr: 3967-51.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista Ltda ME, Gislene 

Mantesco da Silva Rodrigues, Guilherme Luis Mantesco da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 
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para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64768 Nr: 811-21.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doroteu Edildo Guanez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114193 Nr: 1655-29.2016.811.0013

 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: CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEICULOS COM IMP EXP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gomes da Silva Lessi 

- OAB:OAB/MT15159, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O, JORGE 

AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, Maria Antonieta Silveira 

Castor - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DESTITUO o perito anteriormente 

nomeado e NOMEIO para a realização da perícia Paulo Henrique Andreani 

Araújo, com endereço na Av. Júlio Campos, nº 7300, Jardim Ana Luiza, 

Várzea Grande/MT, fone/fax:  (65) 9990-95360,  e-mai l : 

engenheiropha@gmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC).

ARBITRO os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais 

serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, caso a requerente, que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término 

do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ.

EXPEÇA-SE carta de intimação direcionada ao perito nomeado nos autos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à aceitação 

do encargo. INSTRUA a missiva com cópia da presente decisão, da 

petição inicial, da contestação e dos quesitos formulados pelas partes. 

Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento 

de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito 

que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame, INTIMEM-SE as partes, via DJE, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, do NCPC).

Desde já, seguem os quesitos do Juízo:

01. O veículo do autor apresenta vibração excessiva ao atingir a 

velocidade aproximada de 100Km/h?

02. Qual a causa do problema?

03. Os serviços realizados pela requerida na revisão de 80.000Km tiveram 

por objetivo sanar o problema que causava a vibração no veículo do autor 

ou referem-se a procedimento de rotina em uma revisão de 80.000Km?

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados e via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81697 Nr: 3891-90.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Moraes Serches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B

 Autos do processo nº 3891-90.2012.811.0013

Código nº 81697

Vistos.

I – a) DEFIRO em parte o pedido de fl. 79, tão somente para realizar a 

penhora “on-line” no montante de R$ 6.500,29 (seis mil, quinhentos reais e 

vinte e nove centavos), conforme cálculo de atualização acostado às fls. 

81/82; sobre o CPF de nº 053.763.201-89; 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 

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 – 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.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80381 Nr: 2473-20.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Rodrigues de Oliveira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do processo nº 2473-20.2012.811.0013

Código nº 80381

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que presente feito passou a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Alega a exequente que em razão do descumprimento de acordo 

entabulado entre as partes e levado a efeito por meio da peça de 

ingresso, sendo homologado por sentença de fl. 32, necessitou dar início 

à etapa de cumprimento de sentença. Desta forma, alega que o executado 

obrigou-se a promover a alienação de imóvel em comum até 10 de agosto 

de 2013 e a dividir o numerário auferido com a alienação. Assim, como 

houve o descumprimento do acordo, requer a cominação de pena 

pecuniária para compelir o executado a cumprir a obrigação, exigível 

desde o momento em que se verificou o descumprimento da avença, além 

da fixação de aluguel no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) para 
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remunerar a exequente do prejuízo material, uma vez que o executado não 

promoveu a alienação do imóvel e continuou a residir no mesmo.

É a suma do necessário.

De partida, da leitura do acordo de fls. 5/8 verifica-se que não houve a 

previsão de cláusula penal para a hipótese de descumprimento da avença 

ou ainda o pagamento de aluguel por parte do executado até a efetiva 

alienação do imóvel descrito nos autos.

Assim, apesar de ser possível a fixação de multa com o objetivo de 

constranger a parte devedora a satisfazer a obrigação, cuja exigibilidade 

é verificada desde o momento em que há o inadimplemento, é certo que tal 

hipótese somente é possível quando a pena pecuniária já havia sido fixada 

e a parte descumpriu com seu dever.

Consectariamente, não é cabível a fixação de multa no presente momento, 

com efeitos retroativos ao descumprimento da avença, para obrigar o 

devedor da satisfazer uma obrigação cujo inadimplemento ocorreu em 10 

de agosto de 2013. Sendo possível, no caso em exame, somente o 

estabelecimento da medida de coerção com efeitos futuros.

Não é por outro motivo que o §4º do art. 537 do NCPC, menciona que: “a 

multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da 

decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver 

cominado”. Portanto, sem cominação não há multa.

Lado outro, no que concerne à pretensão de pagamento de aluguel em 

proveito da exequente, considerando que se trata de cumprimento de 

sentença e não houve qualquer previsão nesse sentido no acordo 

entabulado entre as partes, também não se afigura cabível citada 

pretensão na presente etapa procedimental.

Diante destes argumentos, INTIME-SE a parte executada, por meio de 

oficial de justiça, a CUMPRIR a sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, de 

modo a promover a alienação do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, nº. 

297, Vila Guaporé, Pontes e Lacerda, e a partilhar de maneira igualitária 

com a exequente o valor auferido com a venda, sob pena de incorre na 

multa mensal na cifra de R$ 500,00 (quinhentos reais), a reverter em favor 

da exequente, nos termos do art. 536, “caput”, c/c o art. 537, §2º, ambos 

do NCPC.

O prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente 

impugnação terá início a partir da intimação da presente decisão.

Havendo ou não impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Na sequência, à conclusão.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92449 Nr: 3790-82.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Autos: 3790-82.2014.811.0013 – Código: 92449

Autor: Adonias Gomes de Oliveira

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 16h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Autor: Adonias Gomes de Oliveira

Advogado: Hailton Magio

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 dos 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 

advogado da parte autora, este se manifestou nos seguintes termos: “MM. 

Juiz, reitero os termos da inicial. 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. 417, § 1º, do CPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) ADONIAS GOMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando 

possuir doença que o incapacita total e temporária para o desenvolvimento 

das atividades laborais.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Laudo pericial anexado às fls. 44/45.

 É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

No laudo pericial de fls. 44/45, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito, que a parte autora padece de 

incapacidade total e temporária para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontram em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO 
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SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. CONSECTÁRIOS.

1. Não ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a 

realização de exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a 

existência de incapacidade, embora parcial.

2. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91.

3. O laudo pericial é claro e convincente quanto à existência de 

incapacidade para a atividade habitual do segurado, de forma que foram 

atendidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida.

4. Não é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que for 

considerado suscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91.

5. O valor do benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do 

anteriormente percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos 

termos dos arts. 29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de 

comprovação dos salários de contribuição, uma vez que estes já estão 

registrados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.

6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 às parcelas em atraso a partir da sua 

edição no que tange aos juros de mora, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Em relação à 

correção monetária, deve ser aplicado o INPC por se tratar de matéria 

previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 8.213/91 e da ADI 4.357/DF, 

que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009.

7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal nem sempre atende 

ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera adequadamente os serviços 

do profissional, devendo, neste caso, ser fixada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, observada a limitação da base de cálculo 

recomendada pela Súmula 111 do STJ.

8. Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento.

 (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016)

(sem destaque no original)

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

juntamente com as testemunhas inquiridas, que foram uníssonas quanto à 

atividade rural exercida pelo autor e sua família desde longa data. E 

conforme definição dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

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;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 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.

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício de auxílio-doença ao autor ADONIAS GOMES DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento do benefício (10 de janeiro de 2014, fl. 22) e enquanto 

perdurar a incapacidade, devendo ser o autor submetido a nova perícia 

médica realizada em sede administrativa, sob regular processo 

administrativo, ou judicial, que o considere irrecuperável (quando o 

benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez) ou 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

subsistência.

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6 e 6.17.1.7 da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: (i) nome do 

segurado: ADONIAS GOMES DE OLIVEIRA; (ii) benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício (DIB): 10 DE JANEIRO DE 

2014; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA JUDICIALMENTE; (vi) data do 

início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Adonias Gomes de Oliveira

Autor

 Hilton Magio

Advogado

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL

PARTE AUTORA

Autos: 3790-82.2014.811.0013 – Código: 92449

Autor: Adonias Gomes de Oliveira

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 16h00min

Nome e qualificação: ADONIAS GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

agricultor, RG 0466997-5, CPF 841.272.102-06, residente na Chácara 85, 

Lote 85-H, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT.

Nesta data, compareceu a parte autora da demanda para prestar seu 

depoimento pessoal, que se realizou mediante gravação audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Adonias Gomes de Oliveira

Autor

Hilton Magio
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Advogado

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 3790-82.2014.811.0013 – Código: 92449

Autor: Adonias Gomes de Oliveira

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 16h00min

Nome e qualificação: ALCINO CARVALHO FLORINDO, brasileiro, RG 

1236807-5 SESP/MT, CPF 175.795.891-68, nascido em 28/08/1948, filho de 

Anibal Carvalho e Francisca Florinda Neves, residente Rua: Antônio 

Delfino, 44, Residencial Glória, 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, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Adonias Gomes de Oliveira

Autor

Hilton Magio

Advogado

 Alcino Carvalho Florindo

Testemunha

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 3790-82.2014.811.0013 – Código: 92449

Autor: Adonias Gomes de Oliveira

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 16h00min

Nome e qualificação: LUCAS SOARES DE ANDRADE, brasileiro, RG 

426.045 SSP/MT, nascido em 15/01/1965, filho de Tertulino Soares de 

Andrade e Gumercina Benedita Andrade, residente no Sítio Frantare, 

Comunidade Nossa Terra Nossa Gente, zona rural, 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, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Adonias Gomes de Oliveira

Autor

Hilton Magio

Advogado

 Lucas Soares de Andrade

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 5286-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Leonora de Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moura de Andrade, Maria de Paula 

Marques Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17.098, ANA PAULA MARQUES ANDRADE - OAB:17098/O

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme certidão de Públicação de fls. 

retro. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para 

autora para apresentar a planilha atualizada do débito, bem como requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 3264-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sapé Agropecuária S/A, Oscar Martinez, JOANICE DE 

CASTRO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO, Milton 

Aparecido Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479/MG, Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proceder o preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99476 Nr: 1845-26.2015.811.0013

 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: ROSALINA MARIA DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Autos: 1845-26.2015.811.0013 – Código: 99476

Autora: Rosalina Maria de Paula Santos

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Data e horário: terça-feira, 14 de março de 2017, 14h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Autora: Rosalina Maria de Paula Santos

Advogada: Célia Maria dos Santos Tonhá Alves

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 dos 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 

advogado da parte autora, este se manifestou nos seguintes termos: “MM. 

Juiz, reitero os termos da inicial. 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) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ROSALINA MARIA DE PAULA SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Laudo pericial anexado às fls. 128/130.

 É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

 Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 128/130, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito, que a parte autora padece de 

incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais, não 

detendo condições de trabalhar no campo. Contudo, conjugando-se tal 

situação como a idade avançada da autora e seu pouco grau de 

instrução, tem-se que sua reabilitação para atividades diversas da que 

desempenhou a vida toda se mostra muito remota, motivo pelo qual o pleito 

de concessão de aposentadoria há de ser deferido.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontram em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se:

 “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES 

PESSOAIS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS. CUSTAS. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o 

direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF 

ou STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com 

repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa 

decisão, a contestação de mérito caracteriza o interesse de agir da parte 

autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, 

para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. 

Presente início de prova material comprovando a atividade rurícola 

(certidão de casamento de fl. 10), corroborada por prova testemunhal 

consistente (f. 51/52): indubitável qualidade de segurado especial do 

apelado. 4. Em que pese o perito conclua que a incapacidade é parcial, 

entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total e permanente, 

considerando as próprias conclusões do perito (impossibilidade de 

reabilitação; iminência de crises constantes que o incapacitam para o 

labor), e levando em conta as condições individuais do segurado, idade, 

bem como sua pouca capacitação profissional, já que sempre 

desempenhou o labor rural, forçoso reconhecer que dificilmente 

conseguirá sua reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, 

averiguada a incapacidade total e permanente para o labor rural e a 

impossibilidade de readaptação do segurado em outra atividade, com 

observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

mostra-se devida a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. DIB: É 

devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde a 

citação (REsp 1369165/SP). 6. Consectários legais: a) correção monetária 

e juros de mora pelo MCJF; b) nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. 7. Os honorários periciais reduzidos para R$ 200,00 

(duzentos reais), visto que a perícia realizada não é de alta complexidade, 

a serem pagos a tempo e modo estabelecidos nos arts. 3º e 4º da 

Resolução nº. 541/2007 do CJF. 8. Implantação imediata do benefício, nos 

termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação e remessa 

oficial parcialmente providas, nos termos dos itens 2, 5, 6 e 7. Mantida a 

sentença nos demais termos. (APELAÇÃO CIVEL - 

00580168320074019199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA. 21/01/2015, unânime, 20/04/2015).” 

(destaquei e grifei)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de DETERMINAR:

(i) a concessão do benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

Rosalina Maria de Paula Santos, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo a quo deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo (09/01/2014– fl. 65). Outrossim, o pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação (01/11/2013– fl. 34 

v.), à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 

11.960/2009.

(ii) a conversão do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (19/07/2016 – fls. 128/130), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.

(iii) DEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, nos 

termos do Art. 300, Caput, do NCPC, uma vez que a autora demonstrou de 

maneira eficaz e coerente a probabilidade da existência de seu direito e o 

risco da ocorrência de dano irreparável e de difícil reparação caso 

tenha-se que aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para 

implantação do benefício ora pugnado.

(iv) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas as parcelas vincendas, consoante preconiza o Verbete n.º 

111 do STJ, forte nos art. 85, § 2º e art. 86, parágrafo único, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 30 dias, promova à implantação 

do benefício concedido a autora em sede de decisão concessiva da tutela 

provisória de urgência.

Deixo registrado, outrossim, que a autarquia requerida ficará isenta do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1.996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 
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Lei n.º 8.620/1.993 c/c o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e 

levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória 

ora proferida, remetam-se os autos ao Egrégio TRF 1, em reexame 

necessário, em observância ao verbete da Súmula 490 do STJ e do art. 

496, I, do NCPC.

Outrossim, EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via sistema AJG, 

os honorários periciais fixados em R$ 600.00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012, do Tribunal Regional Federal, 1ª 

Região.

 Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6 e 6.17.1.7 da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do 

Segurado: Rosalina Maria de Paula Santos; benefício concedido: AUXÍLIO 

DOENÇA; renda mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente 

no país; data do indeferimento administrativo do benefício: 09/01/2014– fl. 

65; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário mínimo; da data da apresentação do laudo pericial: 

19/07/2016 – fls. 128/130.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, estagiária, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Rosalina Maria de Paula Santos

Autora

Célia Maria dos Santos Tonhá Alves

Advogada

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL

PARTE AUTORA

Autos: 1845-26.2015.811.0013 – Código: 99476

Autora: Rosalina Maria de Paula Santos

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Data e horário: terça-feira, 14 de março de 2017, 14h00min

Nome e qualificação: ROSALINA MARIA DE PAULA SANTOS, CPF: 

961.473.501-53, RG: 1358703-0 SSP MT Filiação: Nilo Jose de Paula e 

Helena Rosa de Jesus, brasileiro(a), natural de Alvarenga-MG, casado(a), 

Endereço: Sitio Bela Vista, Bairro: Comunidade São Sebastião, Cidade: 

Vale de São Domingos-MT.

Nesta data, compareceu a parte autora da demanda para prestar seu 

depoimento pessoal, que se realizou mediante gravação audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, estagiária, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Rosalina Maria de Paula Santos

Autora

Célia Maria dos Santos Tonhá Alves

Advogada

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 1845-26.2015.811.0013 – Código: 99476

Autora: Rosalina Maria de Paula Santos

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Data e horário: terça-feira, 14 de março de 2017, 14h00min

Nome e qualificação: PAULO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, RG 692.833 

SSP/MT, nascido em 09 de julho de 1968, filho de Angelo Ferreira e 

Carolinas de Souza Ferreira, residente Sítio 2 Irmãos, Estiva Velha, zona 

rural, Pontes e Lacerda.

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, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, estagiária, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Rosalina Maria de Paula Santos

Autora

Célia Maria dos Santos Tonhá Alves

Advogada

Paulo Ferreira de Souza

Testemunha

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE COMPROMISSO E OITIVA

Autos: 1845-26.2015.811.0013 – Código: 99476

Autora: Rosalina Maria de Paula Santos

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Data e horário: terça-feira, 14 de março de 2017, 14h00min

Nome e qualificação: LUCIA GONÇALVES MUNIZ DE SOUZA, brasileira, 

RG 854.170 SSP/MT, nascido em 25 de março de 1960, filha de Jose 

Pereira Muniz e Lucia Neiva Muniz, residente na Av. Bahia, 679, centro, 

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, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, estagiária, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Rosalina Maria de Paula Santos

Autora

Célia Maria dos Santos Tonhá Alves

Advogada

Lucia Gonçalves Muniz de Souza

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123707 Nr: 5246-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Zarur Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro formulado pelo requerente [fl. 52], com fulcro 

assente no art. 3º, §9º e 15, do Decreto-lei n° 911/69.

INSIRA-SE a restrição à circulação na base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores - RENAVAM do veículo objeto da presente ação, 

via RENAJUD.

 Com a juntada aos autos, INTIME-SE o requerente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o atual 

paradeiro do bem móvel, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135526 Nr: 1691-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRMJ, MJBBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

DECLARO a incompetência deste juízo para processar o presente feito, 

com arrimo no citado art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como no art. 53, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIMEM-SE via DJE.Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos 

ao Juízo da Vara de Família da Comarca de Araçatuba, Estado de São 

Paulo, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136593 Nr: 2183-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIBAS TERRA - OAB:7205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o embargante, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos arts. 104 e 801 do NCPC.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE.

Havendo manifestação tempestiva, APENSE-SE os presentes autos no 

processo de n° 3865.24.811.0013, Cód. 92536.

Após, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da oposição dos embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 915, "caput", do NCPC.

Em seguida, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126929 Nr: 6699-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Benedita Jovelina França da Silva, Celestiano Rodrigues 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 116 e, por consequência, INTIMEM-SE os 

requerentes, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que 

informem, no prazo de 10 (dez) dias, se pretendem produzir outras provas 

ou se desejam o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

NCPC.

Decorrido o prazo ora concedido, e independentemente de manifestação, 

COLHA-SE novo parecer ministerial, pelo prazo legal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123603 Nr: 5191-48.2016.811.0013

 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: Pedro Gouveia de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Autos: 5191-48.2016.811.0013 – Código: 123603

Requerente: Pedro Gouveia de Macedo

Requerido: Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 13h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Requerente: Pedro Gouveia de Macedo

Advogada: Mayra Gaspar Santos

Requerido: Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Advogado: Alan Vitor Braga

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 

advogado da parte autora, este se manifestou nos seguintes termos: “MM. 

Juiz, reitero os termos da inicial. 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 

CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas.

b) Por considerar prova relevante ao deslinde da questão controvertida 

nos autos, DETERMINO de ofício a coleta de depoimento pessoal do autor, 

nos termos do disposto no art. 360 do NCPC.

c) Declaro encerrada a instrução processual, FRANQUEANDO às partes 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, com início para a parte autora, para 

oferecimento das derradeiras alegações.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Pedro Gouveia de Macedo

Requerente

Mayra Gaspar Santos

 Advogada

 Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Requerido

 Alan Vitor Braga

Advogado

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL

PARTE AUTORA

Autos: 5191-48.2016.811.0013 – Código: 123603

Requerente: Pedro Gouveia de Macedo

Requerido: Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 13h00min

Nome e qualificação: PEDRO GOUVEIA DE MACEDO, brasileiro, 

aposentado, casado, RG nº 16.100.257 SSP/MT, CPF nº 036.374.068-61, 

residente e domiciliado na Avenida José Martins Monteiro, nº 665, Bairro 

Centro, CEP – 78.250-000, Pontes e Lacerda-MT.

Nesta data, compareceu a parte autora da demanda para prestar seu 

depoimento pessoal, que se realizou mediante gravação audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Pedro Gouveia de Macedo

Requerente
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Mayra Gaspar Santos

 Advogada

 Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Requerido

 Alan Vitor Braga

Advogado

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE OITIVA

 Autos: 5191-48.2016.811.0013 – Código: 123603

Requerente: Pedro Gouveia de Macedo

Requerido: Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Data e horário: terça-feira, 21 de março de 2017, 13h00min

Nome e qualificação: ELIANE BARBOSA COSTA – RG 90036 MTE/MT, CPF 

696.572.971-68, residente e domiciliada na Avenida Bom Jesus, 1342 – 

centro – 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, Elis Regina Maria de Oliveira 

Carmo Ramos Mota, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Pedro Gouveia de Macedo

Requerente

Mayra Gaspar Santos

 Advogada

 Comercial de Tecidos Felisberto LTDA

Requerido

Alan Vitor Braga

Advogado

 Eliane Barbosa Costa

Testemunha

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118458 Nr: 3025-43.2016.811.0013

 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 APOLINARIO PEREIRA

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99647 Nr: 1894-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Abreu de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103272 Nr: 3438-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues de Souza

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104705 Nr: 4055-50.2015.811.0013

 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: NOEMIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117668 Nr: 2754-34.2016.811.0013

 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: Hailton Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101672 Nr: 2791-95.2015.811.0013

 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: Dinar José da Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118462 Nr: 3026-28.2016.811.0013

 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: José Inácio de Souza Filho

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121829 Nr: 4408-56.2016.811.0013

 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: AUGUSTA GONÇALVES FILGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102338 Nr: 3082-95.2015.811.0013

 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: FATIMA APARECIDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 4405-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair José Nunes

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108315 Nr: 5510-50.2015.811.0013

 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: JOÃO VITOR SOUZA SEGATI, Valdirene Elias de Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126061 Nr: 6265-40.2016.811.0013

 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): Rodolfo Onofre Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias para o autor juntar aos autos o 

instrumento de protesto.

Decorrido o lapso temporal supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104698 Nr: 4046-88.2015.811.0013

 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: Donilde Antonio de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a 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,
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 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, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119344 Nr: 3312-06.2016.811.0013

 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: ANA MARIA JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS, 

Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134703 Nr: 1318-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 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 – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal 

tentativa, por meio de protesto do título.

No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação 

extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço 

do contrato de financiamento que aparelha a presente demanda.

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos o comprovante de recebimento da referida 

notificação ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da liminar.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117788 Nr: 2806-30.2016.811.0013

 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: Maxiana Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126701 Nr: 6600-59.2016.811.0013

 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: Evaito Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102052 Nr: 2949-53.2015.811.0013

 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: VALCINEI NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 1173-81.2016.811.0013

 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: OSVALDO MARTINS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, redesignou para o dia 06 de Abril de 2017 ás 

10h00min a realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134112 Nr: 929-21.2017.811.0013

 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: TEREZINHA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação, 

sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, c.c. art. 456, §1º, da 

CNGC/MT.CONDENO a parte autora em custas e despesas 

processuais.Sem honorários advocatícios em razão da inexistência de 

triangularização da relação processual.Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 2961-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano G. Sobrinho - 

OAB:OAB /SP 31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada do Oficial de 

Justiça e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência excedente 

no valor de R$720,00, no prazo de 10 dias, haja vista o fiel cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127870 Nr: 7137-55.2016.811.0013

 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): Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada do Oficial de 

Justiça e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência excedente 

no valor de R$2.100,00, no prazo de 10 dias,haja vista o fiel cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95471 Nr: 109-70.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIS SUTIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pinto Coelho 

Vimieiro - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do de prossguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

Ccumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 133047 Nr: 573-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Nere Gonçalves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jeronimo Silva - 

OAB:16046

 ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de restituição de coisa apreendida 

formulado pelo requerente e o faço para determinar a restituição do 

seguinte bem: FIAT/STILO FLEX, chassi 9BD19240R73051039, RENAVAM 

00890579016, cor BRANCA, placa AWK 4007, ano 2006/2007, mediante 

termo nos autos.I. Expeça-se mandado de restituição.II. Ciência ao 

Ministério Público.III. Intime-se o requerente através do patrono 

constituído.IV. Após, translade-se cópia dos presentes autos aos de ação 

penal correspondente, se deflagrada. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 1000051-16.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGONATO & MARGONATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - 0020236-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DE LIMA CORREIA 04774916188 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 1000025-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - 0013850-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLUENT STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

URBANALIA BRASIL SERVICOS DE RECREACAO E ENTRETENIMENTO 

LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação do patrono e da parte promovente para comparecer a audiência 

designada para o dia 2 maio de 2017, às 15H40min.

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 1000011-34.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - 0012918-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência designada para o dia 2 de maio de 2017, às 16horas.

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 1000012-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - 0012918-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência designada para o dia 2 de maio de 2017, às 15H10MIN.
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Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 8010472-14.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - 0008443-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - 0007709-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimar a parte promovida para cumprimento da sentença sob pena de 

aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 1000168-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA LUCIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - 0015056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência designada para o dia 2 de maio de 2017, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 8010571-13.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - 0017567-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON LIBORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - 0310498-A/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimação das partes do inteiro teor da r. decisão. "Vistos. Diante da 

existência de processo criminal pendente de julgamento, determino a 

suspensão destes autos até o julgamento da Notícia Crime de Código 

118376, que tramita no Juizado Especial Criminal desta Comarca, nos 

termos do art. 315 do CPC. Intimem-se e Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-159 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PONTES E LACERDA

Processo Número: 8010140-47.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - 3908-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL S/A-NET CUIABA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intimações das partes do inteiro teor da r. decisão. "Diante do teor da 

decisão proferida no RESP 1.524.174 em sede de rito dos recursos 

repetitivos, determino a suspensão do presente feito."

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 266-56.2010.811.0033

 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 ILMA CHARLES DINIZ

 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,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 1120-50.2010.811.0033

 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 FERREIRA 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:

 Autos nº 1120-50.2010.811.0033 – Cód. 27246

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL promovida por MARIA FERREIRA DA ROCHA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebido o pedido de execução da sentença, determinou-se a citação do 

INSS, para, querendo, oferecer embargos.

Não sendo opostos embargos, fora homologado o valor o valor 

apresentado pelo executado e determinado a expedição de ofício 

requisitório, expedido em favor da parte exequente.

Às fls. 117 a parte exequente pugna pela extinção do processo, bem 

como arquivamento dos autos, haja vista o levantamento dos valores 

devidos à exequente, como também à sua procuradora.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a fase executória do presente feito, com resolução de mérito.

Ausentes as custas, eis que o executado é isento de tais verbas, na 

forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.

São José do Rio Claro, 06 de setembro de 2016.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30967 Nr: 1722-07.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL E BENEFICIADORA DE ARROZ 

COMABEM LTDA, JOÃO MAZUCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1722-07.2011.811.0033 – Cód. 30967

Vistos.

Sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 66, manifeste-se o exequente 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de setembro de 2016.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1886-98.2013.811.0033 – Cód. 52554

Vistos.

Verifico que a petição de folhas 52 não está assinada, sendo assim 

intime-se o patrono da parte autora para firmar supramencionada peça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não apreciação do pedido que nela 

consta.

Após, voltem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 06 de setembro de 2016.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61952 Nr: 94-07.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 37, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267, 4º do CPC, revogando a liminar concedida às f. 36.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28477 Nr: 2356-37.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA, JANDIR JURACI 

ZANDONA, OLINDA ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13411-A/MT

 Autos nº 2356-37.2010.811.0033 – Cód. 28477

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por 

AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de EDER ABLAIR 

ZANDONÁ, JANDIR JURACI ZANDONÁ e OLINDA ZANDONÁ todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 86 a parte exequente pugna pela extinção do processo, tendo em 

vista o adimplemento da obrigação.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.

São José do Rio Claro, 27 de setembro de 2016.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 2377-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

À vista de observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, 

intime-se o embargante para manifestação, em 5 (cinco) dias, acerca do 

documento de f. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55876 Nr: 1501-19.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT

 PROCESSO N.º 1501-19.2014.811.0033 (55876)

Visto.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de ADEMIR MANOEL DA SILVA vulgo “Lagoa”, qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, “f” e 

art. 129, caput todos do Código Penal em concurso material de infrações 

(CP, art. 69) contra a vítima, Elisangela Lopes Freitas.

Consta na denúncia que:

(...) No dia 28/06/2014, por volta das 19:30 horas, na residência localizada 

na Rua Araguaia, n.º 263, bairro Progresso, nesta cidade, o denunciado, 

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com 

palavras, de causar mal injusto e grave à vítima ELISANGELA LOPES 

FREITAS, sua ex-companheira.

Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima 

referidas, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima VAGNER 

LOPES DA SILVA, conforme consta no Auto de Exame de corpo de delito 

de fl. 27 do IP e Mapa Topográfico de Lesões de fl. 26 do IP.

Segundo restou apurado, a vítima Elisangela e o denunciado tiveram um 

relacionamento amoroso, sendo que na data dos fatos os mesmos já 

estavam separados há mais de dez anos.

No dia dos fatos, o denunciado chegou à residência da vítima Elisangela 

para entregar o filho do casal que se encontrava com o mesmo.

Ato contínuo, o denunciado iniciou um atrito verbal com a vítima Elisangela, 

chamando-a de ‘filha da puta e desgraçada’, oportunidade em que a 

ameaçou de morte.

Em seguida, o denunciado se voltou contra a vítima Vagner, que é o atual 
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companheiro da vítima Elisangela, desferindo contra o mesmo golpes de 

faca em suas costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de 

corpo de delito de fl. 27.

Diante disto, a vítima Elisangela acionou a Polícia Militar, a qual se deslocou 

à residência das vitimas, logrando êxito em encontrar o denunciado, 

ocasião em que ele foi autuado em flagrante delito (fl. 05/07).

Acompanham o inquérito policial: boletim de ocorrência (fl. 10/11), termo de 

declaração de testemunhas, ofendida e interrogatório do denunciado (fl. 

12/15; 19 e 21), auto de exame de corpo de delito (fl. 32/34; 36/38; 46) e 

auto de apreensão (fl. 39).

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2014 (fl. 49/50). O denunciado 

foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação arrolando, ao 

final, testemunhas (fl. 58 e 60/72).

Designada audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e inquiridas as 

testemunhas Edmilson Santana da Silva, Josias Chaves da Mota Junior. Ao 

final, o acusado foi interrogado (fl. 115/117).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas, o que foi 

homologado (fl. 115/116).

Memoriais escritos da Promotora de Justiça pela condenação do acusado 

como incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia porque 

comprovadas autoria e materialidade dos crimes (fl. 121/135).

A defesa, por sua vez, requer a absolvição do acusado da prática dos 

crimes de lesão corporal e ameaça ao argumento de que não existem 

provas suficientes para embasar um decreto condenatório, portanto, 

merece ser absolvido com fundamento no art. 386, VII do CPP (fl. 

138/144).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consta no relatório, o acusado foi denunciado como incurso nas 

sanções do art. 147, caput c/c art. 61, II, “f” todos do Código Penal nos 

termos da Lei n.º 11.340/2006 e art. 129, caput do Código Penal em 

concurso material de infrações (CP, art. 69).

-DO CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147):

O artigo 147 do Código Penal dispõe que pratica o crime de ameaça àquele 

que: “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro 

meio simbólico, a ponto de causar-lhe mal injusto e grave”.

No caso dos autos, verifico que não há provas suficientes para basear 

uma condenação. Afirmo isso porque, em juízo, a vítima afirma ter sido 

ameaçada pelo acusado. Contudo, quem confirma esta versão é seu atual 

esposo, Vagner Lopes da Silva, que figura como vítima do crime de lesão 

corporal praticado no mesmo contexto fático em que sua companheira 

teria sido supostamente ameaçada pelo denunciado, seu antigo 

companheiro.

O policial militar Edmilson Santana da Silva, única testemunha ouvida em 

juízo, relatou que estava em uma clínica médica na cidade quando o casal 

Elisangela Lopes Freitas e Vagner Lopes da Silva chegou de motocicleta e 

relatou os fatos narrados na denúncia, em especial, as ameaças 

praticadas contra a ex companheira. Contudo, o miliciano não presenciou 

as ditas intimidações e sobre este fato específico apenas narrou o que 

soube através da ofendida.

Pelo que se vê a situação narrada não foi presenciada por qualquer outra 

pessoa além dos protagonistas, portanto, não há prova extreme de dúvida 

que comprove a autoria do fato delituoso. Apesar de ser um caso 

envolvendo violência doméstica a palavra da vítima deve ser valorada, 

mas isso não significa que sejam dispensáveis outros elementos de 

informação aptos a corroborá-la.

Na hipótese, assinalo que não vislumbro a comprovação da prática do ato 

ilícito descrito no art. 147 do Código Penal, já que a versão da ofendida 

está em um contexto isolado e desacompanhada de outros elementos de 

convicção, portanto, não é suficiente, por si só, para basear uma 

sentença condenatória.

Com estas considerações, registro que a autoria do crime de ameaça 

imputada ao acusado ADEMIR MANOEL DA SILVA é duvidosa, uma vez 

que a prova coligida na fase policial não foi corroborada em sede judicial, 

circunstância que afasta a segurança necessária para condená-lo. 

Portanto, havendo dúvida com relação à autoria do delito de ameaça 

impõem-se a absolvição do acusado forte no princípio do “in dubio pro 

reo”.

-DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, art. 129, caput):

O art. 129, caput do Código Penal dispõe:

Art. 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), 

boletim de ocorrência (fl. 10/11), auto de exame de corpo de delito e mapa 

topográfico para localização de lesões (fl. 32/34).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelo depoimento do ofendido 

corroborado pela versão do policial militar, Edmilson Santana da Silva, que 

declarou, em juízo, que após a notícia dos fatos a viatura de deslocou até 

o local e os policiais avistaram o acusado voltando da residência onde o 

casal mora. Fizeram a abordagem e perguntou se o denunciado estava 

armado tendo ele respondido que jogou a faca no terreno baldio, cujo 

objeto foi localizado pelos policiais.

Segundo a vítima o acusado teria usado o objeto para feri-lo. Aliado a esta 

afirmação temos a declaração do miliciano que efetuou a prisão em 

flagrante do acusado. Acerca dos fatos, o ofendido relata que após uma 

discussão foi ferido pelo denunciado com os “riscos” de faca nas costas, 

conforme revela o mapa topográfico para localização de lesões (fl. 33), 

cuja conclusão do referido laudo pericial é: “(...) Presença de lesões 

corporais, escoriativas de natureza traumática, compatíveis com lesões 

produzidas por instrumento perfuro-contundente” (fl. 34).

A conduta descrita no art. 129, caput do Código Penal consiste em 

ofender – direta ou indiretamente - a integridade corporal ou a saúde de 

outrem, quer causando uma enfermidade, quer agravando a que já existe. 

Trata-se de crime de ação livre, admitindo-se tanto a forma comissiva 

quanto a omissiva de conduta.

Deste modo, não há como a defesa alegar que não estão comprovadas a 

autoria delitiva ao argumento de que não há nos autos indícios suficientes 

de materialidade e autoria, pois ficou plenamente configurada a tipicidade 

de sua conduta.

À vista do exposto, existe clara e flagrante subsunção da conduta 

praticada pelo acusado no delito de lesão corporal de natureza leve 

previsto no artigo 129, caput do Código Penal e não está presente 

qualquer causa que exclua o crime - excludentes/justificantes - ou isente 

o réu de pena - dirimentes.

- DISPOSTIVO

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na denúncia, o que faço para:

a) CONDENAR ADEMIR MANOEL DA SILVA, brasileiro, natural de Porto 

Calvo-AL, inscrito no CPF n.º 04395607489, portador da Cédula de 

Identidade n.º 1.799.794 SSP/MT, filho de Antônio Manoel da Silva e 

Lindinalva da Silva, nascido em 23/10/1980 como incurso nas sanções do 

art. 129, caput do Código Penal; e

b) ABSOLVER ADEMIR MANOEL DA SILVA, brasileiro, natural de Porto 

Calvo-AL, inscrito no CPF n.º 04395607489, portador da Cédula de 

Identidade n.º 1.799.794 SSP/MT, filho de Antônio Manoel da Silva e 

Lindinalva da Silva, nascido em 23/10/1980 da imputação do crime 

tipificado nos termos do art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 

386, VII do Código de Processo Penal.

IV – DOSIMETRIA

Atenta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da 

pena.

1.1 Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, 

porém normal a espécie; não há registro de antecedentes, sendo o réu 

tecnicamente primário e nada existe de palpável nos autos sobre sua 

conduta social; Além disso, não há elementos que denigram a sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser levado em consideração para 

aumento da pena-base; Não há elementos para valorar o motivo do crime, 

que se confunde com sua própria tipicidade; Nada a valorar sobre as 

circunstâncias do crime e quanto as consequências extrapenais verifico 

que não foram graves. Ao que se nota o comportamento da vítima em 

nada influiu no resultado.

Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são 

favoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou 

seja, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, que reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime.

 1.2. Circunstâncias legais:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a ser consideradas.

1.3 - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Também não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser 

consideradas. Desta forma, a míngua de outras causas a ser analisadas e 

após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva 

em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, §2º, 

alínea “c” do Código Penal).
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Considerando que a pena aplicada não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei 

por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) 

pena restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, §2º, 

do Código Penal.

Em razão disso, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva 

de direito consistente em prestação pecuniária, consistente no pagamento 

de 02 (dois) salários mínimos a instituição com fins sociais a ser indicada 

pelo Juízo das Execuções Penais, tudo nos termos dos artigos 43, inciso I 

e 45 ambos do Código Penal.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório 

Distribuidor e à Delegacia de Polícia (CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma 

oportunidade, oficie-se aos Órgãos competentes e forme-se o processo 

executivo de pena.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 30 de janeiro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14085 Nr: 3190-16.2005.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 AUTOS: 3190-16.2005.811.0033

CÓDIGO: 14085

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA

REQUERIDO: USIBRAS, ADEMIR DA SILVA E MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA

 SENTENÇA

Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 06 de fevereiro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 1101-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1101-39.2013.811.0033 – Cód. 51892

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 69.

São José do Rio Claro – MT, 17 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 1710-22.2013.811.0033

 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: NOBLE BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMADA LODI, 

ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO BARROS R. OSAKI - 

OAB:196.785, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Diante o exposto e com fulcro no artigo 674 do Código de Processo Civil 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial formulada por NOBLE BRASIL 

S.A em desfavor de ARNO JOSE LODI, IRENE DAMADA LODI e ROSELI 

APARECIDA CORREA mantendo o arresto dos grãos aqui 

discutidos.Atenta ao princípio da sucumbência, condeno o embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta essa fase procedimental com resolução do mérito. Transitada 

em julgada, traslade-se cópia desta para ambos os autos em apenso. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 17 de março de 2017.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 834-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VITORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico, no caso em tela, que não há nenhuma contradição na decisão 

preferida, visto que os documentos acostados com a inicial vieram todos 

ilegíveis, como também o autor não fez prova da constituição em mora do 

devedor, sendo-lhe oportunizado, por meio do despacho de fl. 42, 

emendar a inicial, trazendo aos autos o mencionado contrato, bem como 

comprovar a constituição em mora do devedor, ônus que lhe 

incumbia.Todavia, à fl. 44 consta certidão de decurso de prazo, para que 

o autor providenciasse o necessário, sendo, só então, indeferida a 

petição inicial, posto que não fora observado o disposto no artigo 319 do 

Código de Processo Civil.Dessa forma, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, devendo a sentença permanecer da forma como foi 

proferida.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 21 de março de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUCKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Autos nº 1635-17.2012.811.0033 – Cód. 33445

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de março de 2017.
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 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 1278-37.2012.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUCKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Autos nº 1278-37.2012.811.0033 – Cód. 33089

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 690-30.2012.811.0033

 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: SOBREIRA & SOBREIRA LTDA, NORINA PAVÃO 

SOBREIRA, RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, J R SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA F KUMUCHIAN - OAB:7946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Autos nº 690-30.2012.811.0033 – Cód. 32504

Vistos.

Intime-se pessoalmente os embargantes a promoverem os atos e 

diligências que lhe competirem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1351-48.2008.811.0033 – Cód. 21501

Vistos.

Em atenção ao Princípio do Contraditório, manifeste-se a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo executado às fls. 377/379.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 1171-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DAMO, ALAIDE DORATIOTTO DAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA apenas e tão somente 

para DETERMINAR ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta 

comarca que proceda às devidas anotações as margens das matrículas 

de nº 3794, 3793 e 3792, referentes aos lotes urbanos – 04, 05 e 06, 

acerca da existência da presente ação de adjudicação compulsória, tendo 

como autores LEONEL DAMO e ALAÍDE DORATIOTTO DAMO e com 

requeridos ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA SILVA, 

WENDER LEMES DA SILVA, TARIM ANGÉLICA FARAH VASSOLER 

BALDASSO, ALEXANDRE BALDASSO e TRISSIA MARIA FARAH 

VASSOLER.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – 

MT, 23 de março de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25013 Nr: 2253-64.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos de declaração para o fim 

declarar a parte dispositiva da sentença de fls. 184/187 nos seguintes 

termos:(...) Intime-se, pessoalmente, o requerido; (fl. 187) (...)Permanecem 

inalterados os demais termos da sentença.Publ ique-se . 

Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.São José do 

Rio Claro – MT, 23 de março de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30347 Nr: 1101-10.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGGDS, TGGDS, PRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA F KUMUCHIAN - 

OAB:7946

 Autos nº 1101-10.2011.811.0033 – Cód. 30347

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela exequente à fl. 72, para o fim de determinar 

que o executado junte aos autos os comprovantes de pagamentos das 

referidas pensões já adimplidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de março de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57091 Nr: 2409-76.2014.811.0033

 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: ESPÓLIO DE ANA MENDES DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

URIAS NERES DE SOUZA, NAIR NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MOREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT, JOÃO RICARDO 
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MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A 

DECIDIR:Trata-se de pedido juridicamente possível, achando presente os 

pressupostos processuais e as condições da ação.Quanto à preliminar de 

carência da ação 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 justa, pelo autor; b) o esbulho possessório; e c) a 

data do esbulho.De outra banda, defiro a produção de prova testemunhal, 

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 __/__/2017, 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. Registro que devem as partes, ainda, cumprirem com o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.São José do Rio Claro – MT, 23 de março de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 6939 Nr: 1142-55.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. S. ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AUREA CARDOUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos.

De proêmio, determino a retificação da capa dos autos, devendo constar 

como tipo de ação “Cumprimento de Sentença”.

Compulsando os autos, constatei que até o presente momento a parte 

Executada, Espólio de Áurea Cardouzo, não foi intimada acerca da 

penhora on line realizada às fls. 205 e 205-v, razão pela qual determino a 

intimação da parte devedora, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.

Sem prejuízo, determino o integral cumprimento do despacho de fl. 241, 

expedindo-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, intimando-se, 

em seguida as partes para manifestarem-se em relação a avaliação do 

bem, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60006 Nr: 1428-13.2015.811.0033

 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 ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA SANCHES SILVA - 

OAB:16925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há irregularidades processuais a sanar, razão pela qual dou o 

processo por saneado.

Fixo como pontos controvertidos:

a) A comprovação da posse pelo autor;

b) A turbação praticada pelo requerido;

c) Se a cerca do imóvel está edificada sobre área de domínio público.

 Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para especificarem, 

no prazo de 10 (dez) dias as provas que pretendem produzir, indicando 

de modo claro e preciso a sua finalidade.

Havendo pedido para a produção de provas testemunhais, deverão as 

partes, nesse mesmo prazo, apresentar o respectivo rol das testemunhas 

cuja oitiva pretendam, sob pena de preclusão.

Após, conclusos para designação de audiência, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 16-76.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, VAUMIL 

SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

Os acusados Antonio Silva de Oliveira e Vaumil Sebastião da Silva 

apresentou defesa preliminar à fl. 76, reservando-se no direito de realizar 

sua defesa ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Portanto, as alegações trazidas apenas poderão ser esclarecidas com a 

instrução do processo, pois se prendem ao mérito.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia ___/___/____, às ___:___, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime-se o denunciado e as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa a comparecer, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 789-92.2015.811.0033

 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: PATRICIA MEIGA DE CARMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

II, ARLINDO TATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031B

 Vistos.

Coforme prevê o art. 274, § Único, do CPC, é presumidamente válida a 

intimação dirigida ao endereço da parte constante nos autos. Portanto, 

considerando que o endereço em que foi tentada a intimação dos réus é o 

mesmo informado por eles nos autos, reputo-os intimados.

 Em consequência, diante do decurso do prazo para regularização da 

representação processual, decreto-lhes a revelia, apenas para efeito de 

dispensar suas intimações para os demais atos do processo.

Considerando que a revelia, no caso, não produz os efeitos do art. 344 do 

CPC, redesigno a audiência instrutória para o dia 18 de maio de 2017, às 

16 horas.

Intimem-se a requerente e as testemunhas, observando-se que a parte 

autora deverá cumprir o que dispõe o art. 455 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 56759 Nr: 2161-13.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PONCIANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que o réu foi citado em 28/10/2014, conforme 

certidão de fl. 42 e carimbo de fl. 27vº, momento em que também foi 

intimado da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a insurgência 

de fls. 45/47, a esse respeito, é intempestiva. Ainda que não fosse o 

caso, não vislumbro qualquer razão para revogação da medida.Outrossim, 

compulsando os extratos apresentados pelo INSS, constata-se a 

informação de que o benefício nº 610.653.683-3 está ativo. Sendo 

realmente esse o caso, não vislumbro prejuízos ao autor com a ativação 

de benefício com número diverso, até porque, em caso de procedência da 

ação, tal fato (número do benefício) não produzirá qualquer efeito no 

resultado da sentença ou no direito da parte. Convém ressaltar que os 

efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos não retroagem à 

data do cancelamento do benefício, não havendo que se falar, por ora, em 

pagamento dos valores em atraso.No que concerne à ausência de 

contestação, há que se considerar que não se operam os efeitos da 

revelia às pessoas jurídicas de direito público, o que impede o julgamento 

antecipado da lide, impondo-se a instrução do processo.Portanto, não 

havendo outras questões processuais serem sanadas, dou o feito por 

saneado, fixando como ponto controvertido o preenchimento dos 

requisitos legais para o benefício pretendido.Ante a necessidade da 

realização da prova pericial médica, nomeio o ilustre Dr. Massao Paulo 

Watanabe, médico atuante nesta Comarca, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1301-12.2014.811.0033

 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: MARINALDO DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/05/2017, às 

13h30min, devendo os advogados cumprir o que dispõe o artigo 455 do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, atentando-se, ainda, os 

causídicos para o disposto no artigo 357, § 6º do mesmo diploma legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 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, etc.

Conforme ofício circular n.º 54/2017 da CGJ, esta magistrada foi 

convocada para comparecer em reunião no dia 06/04/2017 na comarca de 

Diamantino/MT.

Desse modo, redesigno a audiência marcada nos autos para o dia 24 de 

maio de 2017 às 16:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70169 Nr: 1195-45.2017.811.0033

 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: ADHEMAR JOSÉ DEFENDI TEIXEIRA, CASSIA LUZIA 

ROMÃO DEFENDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela cautelar 

requerida pelos autores.Intimem-se as partes da presente decisão e 

cite-se e intime-se o réu para contestar o pedido cautelar, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, nos termos do 

artigo 307 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 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: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor do r. Acordão retro, deve o feito retornar à marcha 

processual regular.

 Cumpra-se a decisão de fls. 2255/2258, apensando-se o presente aos 

autos cód. 8008.

Indefiro o pedido de suspensão processo cód. 8008 (fls. 2457/2458), uma 

vez que já se esvaiu o prazo da referida suspensão, conforme de decisão 

prolatada naqueles autos às fls. 2656/2656-verso.

Designo audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC, para o 

dia 28 de junho de 2017, às 14:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

desta Comarca.

Cite-se e intimem-se os requeridos 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), menos para a demandada SOGE – Sociedade 

Guarulhense de Educação, que já apresentou contestação às fls. 

2258/2277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 58072 Nr: 165-43.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLÁSTICA MARIA CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela pela 

requerente, extinguindo a ação, com julgamento de mérito, forte no artigo 
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487, I do CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

observando-se, no entanto, a suspensão da exigibilidade dessas verbas, 

já que beneficiária da assistência gratuita.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1159-37.2016.811.0033

 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: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA MOTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.233/245, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 16-76.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, VAUMIL 

SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

Os acusados Antonio Silva de Oliveira e Vaumil Sebastião da Silva 

apresentou defesa preliminar à fl. 76, reservando-se no direito de realizar 

sua defesa ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Portanto, as alegações trazidas apenas poderão ser esclarecidas com a 

instrução do processo, pois se prendem ao mérito.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia 29/03/2017, às 13:00, para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Intime-se o denunciado e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa a comparecer, expedindo-se carta 

precatória para que testemunhas que por ventura não residam nesta 

comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 66534 Nr: 2601-38.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 789-92.2015.811.0033

 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: PATRICIA MEIGA DE CARMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

II, ARLINDO TATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031B

 Considerando que a revelia, no caso, não produz os efeitos do art. 344 

do CPC, redesigno a audiência instrutória para o dia 18 de maio de 2017, 

às 16 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 1614-80.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO TESSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 Vistos.

Conforme se observa, o executado não comprova, por qualquer 

documento, o alegado à fl. 80. Há que se considerar ainda que uma das 

finalidades do bloqueio de bens é a coerção do devedor ao pagamento do 

débito em execução.

 Não obstante, entendo que a medida postulada é bastante plausível, 

desde que a parte demonstre estar buscando o adimplemento da 

execução. Por tal razão, determino que o executado demonstre ter 

comparecido à PGE e entabulado acordo com o exequente, conforme já 

sinalizado pelas partes.

Após a comprovação, voltem-me conclusos.

Outrossim, diante do silêncio do executado acerca do bloqueio de valores, 

defiro o pedido de levantamento formulado pelo credor, determinando a 

expedição de alvará para transferência à conta bancária do exequente 

informada à fl. 76vº.

Intimem-no ainda a apresentar novos cálculos da execução, com os 

devidos abatimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 29242 Nr: 3121-08.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, condenado pela prática do crime de tráfico de 

drogas a pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Manifestou-se o Ministério Público, às fls. 207/208, quanto ao cumprimento 

integral da pena, pugnando pela extinção da pena infligida ao 

recuperando, intimando-se o sentenciado para efetuar o pagamento da 

multa.

É o breve relatório.

 Decido.

De fato o recuperando cumpriu as sanções a ele impostas, excetuando-se 

o pagamento da multa, conforme se observa nos autos.

Posto isto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

constatado o integral cumprimento das condições impostas, com base no 

artigo 82 do Código Penal, JULGO EXTINTA a pena em execução neste 

processo contra Francisco Pereira da Silva, devidamente qualificado nos 

autos.

Intime-se o sentenciado para que, no prazo de 10 (dez), efetue o 

pagamento da multa imposta. Não havendo pagamento no prazo 

estipulado, extraia-se certidão circunstanciada da condenação, remetendo 

à Procuradoria da Fazenda Estadual para fins de inscrição da dívida, nos 
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termos do artigo 51 do Código Penal e Súmula 521 do STJ.

P. R. I. Ciência ao Ministério Público.

 Transitado em julgado, arquivem-se, com as baixas de estilo e 

comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 67416 Nr: 3040-49.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ANTONIO GRANDO, Daiane de Paula Grando, 

Joice Terezinha Ortolan Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o extrato do Serasa, com registro de negativações, não 

tenha o condão de demonstrar a hipossuficiência da parte, servindo 

apenas como indício de momentânea desestrutura financeira, entendo, 

pela mesma razão, ser ele suficiente para autorizar o pagamento de tais 

verbas de forma parcelada.

Assim, nos termos do § 6º do art. 98 do NCPC, defiro o pagamento das 

custas e taxas judiciais divididas em 04 (quatro) parcelas mensais, 

sucessivas e iguais, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir 

de cada vencimento.

Ao cálculo. Após, intime-se o embargante a recolher o valor referente à 

primeira parcela no prazo de quinze dias (art. 290 do CPC), bem como as 

demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

Demonstrado o recolhimento da primeira parcela, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido inicial.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 26426 Nr: 299-46.2010.811.0033

 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: LUCI MARIA CLEMENTE

 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 a necessidade de adequar o andamento do processo ao r. 

Acórdão proferido no RE 631.240 pelo E. STF, mas diante da inviabilidade 

de protocolização do requerimento administrativo relatada pela autora, 

defiro o pedido de fls. 89/90.

Intime-se o INSS, portanto, comunicando-o da questão noticiada pela parte, 

e intimando para que proceda ao cadastramento do NIT e agendamento 

para comparecimento da requerente à agencia previdenciária, informando 

nos autos a data designada, no prazo de quinze dias.

Constem-se no ofício os dados pessoais da requerente e do falecido, 

existentes nos autos.

Regularizada a questão acerca do requerimento administrativo do 

benefício, e após o comparecimento da autora ao órgão previdenciário na 

data designada, intime-se o INSS a se manifestar acerca do pedido 

administrativo em até 90 dias, colhendo provas que entender necessárias 

e proferindo decisão, que deverá ser aportada a estes autos.

 Por fim, intimem-no também para, cumpridas as determinações ou 

decorridos os prazos - e caso não acolha o pedido administrativo da parte 

autora - apresentar contestação no prazo legal, eis que não houve 

contestação de mérito neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 65437 Nr: 1898-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMIRIO JOSE PALAURO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO em 

desfavor de ELMIRIO JOSE PALAURO ME, ambos já qualificados nos 

autos.

Às fls. 91/92, em virtude do falecimento do representante legal da 

requerida, que não foi citada, e pela entabulação de acordo com terceiro 

em relação aos valores em discussão, o autor manifestou-se pela 

desistência da ação.

É o breve relato. Decido.

Conforme relatado, o acordo entabulado prevê a desistência deste feito 

pelo autor.

Por tal razão, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Custas e despesas processuais pelo requerentes.

P.R.I.

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 759-23.2016.811.0033

 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: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO, IRACEMA PALOSKI 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:1,906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que as cartas de intimação para que os 

requeridos comparecessem à audiência marcada para o dia 14/12/2016, 

foram recebidas por pessoa estranha ao processo.

Desse modo, designo novamente audiência de conciliação, nos temos do 

art. 334 do NCPC, para o dia 28 de junho de 2017, às 13:00 horas, a ser 

realizada pelo nobre conciliador desta Comarca.

Atente-se a secretaria para carimbar o envelope contendo a carta 

intimação com a informação “mão própria”, o que orienta aos correios a 

entregar a carta somente para a pessoa estampada no AR.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 1725 Nr: 253-43.1999.811.0033

 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): JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES, ANÉZIO 

FRANCISCHINI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o grande lapso temporal entre a última manifestação, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 199-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LACHOVICZ HUZIK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos, etc.

No dia 03/04/2017, haverá nesta comarca sessão de julgamento do 

Tribunal do Júri, a ser presidido por esta magistrada, e, por se tratar de 

processo complexo, o julgamento poderá se estender por toda a semana.

Desse modo, redesigno a audiência marcada nos autos para o dia 16 de 

maio de 2017 às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 24198 Nr: 1431-75.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONARDO FÉLIX DA CUNHA SAKSIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos, etc.

No dia 03/04/2017, haverá nesta comarca sessão de julgamento do 

Tribunal do Júri, a ser presidido por esta magistrada, e, por se tratar de 

processo complexo, o julgamento poderá se estender por toda a semana.

Desse modo, redesigno a audiência marcada nos autos para o dia 18 de 

abril de 2017 às 17:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 1197-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHM, LCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos da ação principal (apensa a estes autos) não 

constatei a citação do demandado, não havendo, portanto, que se falar 

exigibilidade da prestação alimentícia, já que nos termos art. 13, § 3.º, da 

lei 5.478/1968 os alimentos retroagem a à data da citação.

Desse modo, nos termos do art. 10 do NCPC, intime-se a parte autora por 

meio de sua advogada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

exigibilidade da prestação alimentícia, sob pena de extinção por falta de 

interesse de agir.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 377 Nr: 98-26.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR ALVES JUNQUEIRA, ROBERVAL 

CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3.585-A/MT, AGUINALDO BONILHA PILLA - OAB:62663/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO MÁRIO CALDEIRA 

BRANT RIBEIRO - OAB:65.369/MG, MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 Vistos.

Consta dos autos homologação de acordo extrajudicial entabulado pelas 

partes, com determinação de levantamento dos atos constritivos 

realizados nos autos (fls. 108).

Expediu-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis local (fls. 111), para 

cumprimento da ordem de desoneração do bem penhorado, registrado sob 

n.º 1.213.

Entretanto, informam os devedores que a garantia real relativa ao presente 

feito encontra-se registrada na AV-03 (arresto) da Matrícula n.º 7.452 do 

CRI local, conforme cópia atualizada da mencionada matrícula juntada às 

fls. 114/115.

Nestes termos, DEFIRO os pedidos formulados às fls. 112 e DETERMINO a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca 

solicitando a baixa do arresto/penhora registrado/averbado sob n.º AV-03 

na Matrícula n.º 7.452, oriundo da AV-05-1.213 do CRI de Vila Rica/MT, 

oriundo do R-08-4.067.

Fica autorizado o subscritor da petição de fls. 112 a retirar em cartório o 

mencionado ofício, mediante recibo nos autos, comprovando sua entrega 

ao destinatário no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 642-96.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:MT/6.882

 I. Na fase do artigo 422, as partes apresentaram seus róis de 

testemunhas, tendo a Defesa Técnica postulado pela produção de prova 

pericial “consistente na exumação do corpo da vítima, acerca da 

inconsistência dos atestados de óbito encartados nos autos, e ainda pela 

insegurança do laudo cadavérico realizado a partir de fotografias”.O 

pedido de realização de prova pericial pela Defesa Técnica se mostra 

impertinente e protelatório, vez que não foi demonstrada a 

imprescindibilidade e relevância da prova requerida. O pedido foi feito de 

forma genérica, não tendo sido apontada a alegada inconsistência dos 

atestados de óbito da vítima, tampouco, eventual vício ou defeito do laudo 

cadavérico realizado.Assim sendo, o indeferimento de prova considerada 

protelatória e impertinente não configura cerceamento de defesa, sendo 

medida autorizada pelo artigo 411, §2º, do CPP.Nesse sentido:(...) “6. É 

facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de 

produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, 

devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. 

(...)” (TJMT. REsp 1.580.497/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).Ademais, inexistindo 

nulidades a serem sanadas ou fatos a serem esclarecidos, o feito se 

encontra apto a ser submetido a julgamento pelo Conselho de 

Sentença.Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de realização de 

exumação do cadáver da vítima.II. Atento ao comando do art. 431 do 

Código de Processo Penal e art. 42 do COJE, DESIGNO o dia 22/08/2017, 

às 09h00min (horário oficial de Mato Grosso), para realização do 

julgamento do réu pelo Tribunal Popular.Intimem-se o réu, o Defensor, as 

testemunhas e os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publiquem-se os editais.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12001 Nr: 2037-60.2006.811.0049

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID NEI SERRANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da certidão abaixo transcrita:

" CERTIFICO, e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz 

Substituto desta Comarca, extraído dos autos da Ação Cível, 

processo/código nº 12001, na qual figuram como requerente BANCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 333 de 456



HONDA S/A e como requerido CID NEI SERRANO DA SILVA que no intuito 

de localizar o executado, nesta data me dirigi à Rua Amazonas, nº 193, e 

lá estando, às 8:25 horas fui informado pela Sr.ª Sandra Serrano da Silva, 

apresentando-se como sendo irmã do executado em questão, que: “ele 

não mora mais aqui, tá morando em Brasília, o telefone dele é 

61.98310.31.09”. Ante ao exposto DEIXEI de INTIMAR CID NEI SERRANO 

DA SILVA e devolvo o mandado à Segunda Secretaria para que sejam 

tomadas as providências cabíveis..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58198 Nr: 261-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENDONÇA CRUVINEL , MARIA 

APARECIDA VILELA CRUVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17.498/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal acerca da decisão abaixo transcrita:

" Vistos.Intime-se o procurador judicial da parte Requerente para recolher 

as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento na distribuição, conforme entendimento do artigo 290 do 

NCPC.Às providências."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 48744 Nr: 166-77.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JODACY GASPAR DANTAS - 

OAB:10993/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEY DANTAS DE OLIVEIRA, Cpf: 

53143817100, Rg: 829589, Filiação: Raimunda Salustiana Dantas e Gaspar 

Francisco Ribeiro Dantas, data de nascimento: 26/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Santa Vitória-MG, casado(a), pedreiro, Telefone (66) 

8443-6460. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que, no dia 20/1/2015, o denunciado 

acima qualificado, conduziu veiculo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influencia de alcool.

Despacho: Autos – código nº 48744Vistos.RECEBO a denúncia em todos 

os seus termos, dando o acusado como incurso nos artigos nela 

mencionado, vez que o mesmo preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhumas das hipóteses do art. 395, do 

Código de Processo Penal.Fundamento a presente decisão vez que 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do 

art. 396 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 quando necessário. Apresentada a defesa, sendo necessário, 

dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. DEFIRO todos os pleitos do “Parquet” constantes na cota de 

fls. 35.Cumpra-se o contido no provimento n° 19/2012- CGJ.Expeça-se o 

necessário.Cientifique-se o Ministério Público.Às providências.Vila 

Rica/MT, 23 de fevereiro de 2015.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Vila Rica, 08 de julho de 2016

Maria da Glória Fausto da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 189-28.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO SANTANA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo (a) acusado (a) 

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.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/05/2017, às 14 horas.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58834 Nr: 609-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o procurador judicial da parte Requerente para recolher as 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento na distribuição, conforme entendimento do artigo 290 do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 6610-33.2016.811.0004

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONEVAL SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atendimento à Certidão de fls. 45, intime-se a parte autora para que em 

05 (cinco) dias complemente as custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50352 Nr: 1004-20.2015.811.0049

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 1618-30.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 1254-19.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSB, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDJ, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido 

liminar de bloqueio de bens, proposta por Geimilly Vitória da Silva Barbosa, 

em desfavor de Rafael Ribeiro de Jesus e Amarildo Ribeiro da Silva, 

representada por sua genitora Geiciane Moreira da Silva, todos 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 04/119.

Realizada Sessão de Mediação, acordaram as partes que os requeridos 

pagarão mensalmente à requerente, sob forma de indenização, o montante 

de 34,1% do salário mínimo vigente à época dos respectivos vencimentos, 

o qual hoje corresponde ao valor de R$ 319,50 (trezentos e dezenove 

reais e cinquenta centavos), valor a ser pago até que a menor Geimilly 

Vitória da Silva Barbosa complete 24 anos de vida, ou seja, até maio de 

2037.

Os requeridos pagarão o valor referente ao veículo da vítima, no total de 

R$ 7.000,00, e ainda, assumiram o pagamento dos honorários 

advocatícios do patrono da autora , tendo as partes acordado conforme 

termo de sessão de mediação (fls. 183/184).

Dada vistas ao Ministério Público, o parquet manifestou-se pela 

homologação e extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, 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 Novo Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59116 Nr: 752-46.2017.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E 

PROTESTO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:12.488-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e reconheço de ofício a decadência da 

presente ação, extinguindo-a, com fulcro no art. 487, II do CPC c/c art. 23 

da Lei nº 12.030/09.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 13960 Nr: 1544-49.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLAN RAFAEL DE SOUZA, 

Filiação: Antonio Gentil de Souza e Maria Rosa Rafael de Souza, data de 

nascimento: 27/05/1972, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Na data de 12 de agosto de 2011 foi oferecida a 

denúncia em face de VANDERLAN RAFAEL DE SOUZA pela pela prática 

do crime previsto no artigo 121 "caput" do Código Penal em desfavor de 

Francisco Martins de Moura, a denúncia foi recebida em 22 de setembro 

de 2011.

Despacho: Vistos.Analisados os autos, constato haverem sido realizadas 

todas as possíveis diligências para localização do (a) réu (ré), inclusive 

requisição de informação à SEJUDH, tendo sido todas infrutíferas.Assim, 

estando o (a) acusado (a) em local ignorado por este Juízo, determino sua 

citação por edital, nos termos do CPP, artigo 361.Transcorrido o prazo do 

edital sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos para fins 

do artigo 366 do CPP.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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 22 de março de 2017

Maria da Glória Fausto da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49032 Nr: 351-18.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS NASCIMENTO FEITOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:17.196, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo acerca da certidão abaixo transcrita:

" CERTIDÃO - Certifico e dou fé que em cumprimento ao MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, em que o BANCO HONDA S/A move 

contra RUI CARLOS NASCIMENTO FEITOSA, devolvo o mandado a pedido 

da secretaria, pois ao que parece foi realizado deposito referente a 

diligencia de Oficial de Justiça em conta errada. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59185 Nr: 782-81.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS JUNIOR BOAVENTURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AVELAR 

GUIMARÃES - OAB:165.505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à certidão de fls. 115 expedida pela Distribuidora Contadora e 

Partidora, determino a intimação da parte autora para complementar as 

custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento na distribuição, conforme entendimento do artigo 290 do 

NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48038 Nr: 1812-59.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILIANO RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono da parte autora, para tomarem 

conhecimento de que os presentes autos retornaram da instância 

superior, devendo os mesmos, querendo, requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivo definitovo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9769 Nr: 1710-52.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/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 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10185 Nr: 206-74.2006.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOUVEIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VILA RICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NONATO MARACAIPE 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:19.583/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seu representante legal e via 

Dje, para que no prazo de 05 (cinco) dias cumpra a decisão de fls. 242.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42910 Nr: 180-32.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAIR CAITANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente interposta pelo Banco do Brasil S/A em desfavor em Edair 

Caitano de Souza, todos qualificados.

 As partes pleitearam a suspenção da presente execução ante o acordo 

entabulado extrajudicialmente junto às fls. 50/51.

 Às fls. 60/61 os advogados patrocinadores da causa informaram o 

repasse da condução processual para outro representante, pleiteando a 

reserva do direito de recebimento de honorários.

A parte executada informou às fl. 64 que a dívida objeto da presente ação 

havia sido quitada, requerendo, por tal razão, a extinção do feito.

 Instado a se manifestar a parte autora informou que o acordo foi 

integralmente cumprido (fls. 76).

 É o relatório.

Vieram-me concluso.

Primeiramente, conforme cláusula décima primeira – honorários, os 

honorários sucumbenciais do advogado do exequente foram negociados e 

deveriam ser pagos na conta indicada na cláusula supra, em favor de 

SIGNORI, PISSINI e MARQUESINI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, assim, 

indefiro o pedido de reserva do direito de recebimento de honorários 

pleiteado por essa sociedade de advogados às fls. 60/61, posto que, a 

obrigação entabulada fora integralmente cumprida conforme informação 

do exequente, o que engloba o pagamento formulado.

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo e condeno a parte executada ao pagamento 

de eventuais custas processuais existentes.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40039 Nr: 2198-94.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVAIDES DE MOURA FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49840 Nr: 799-88.2015.811.0049

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALIANA SANTOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA UNIAO EMPREEENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSE LUIS ARAUJO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR ABADIO DE FARIA - 

OAB:16431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 48/49 as partes juntaram acordo extrajudicial celebrado, 

requerendo a extinção da execução, ante a satisfação da obrigação.

Compulsando os autos, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado na petição retro, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, com fundamento no artigo 

515, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e constrições.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2020 Nr: 653-72.2000.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO JOSÉ D`ABADIA FILHO, ELVIRA 

BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil S/A, em face de Adolfo Jose D’abadia Filho ambos qualificados.

Conforme consta à fl. 160, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas, 

bem como revogo eventuais liminares anteriormente concedidas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25578 Nr: 1977-14.2011.811.0049

 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: EGON SEIBOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO, CIRETRAN DE VILA RICA/MT-47º

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - OAB:13.920

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42469 Nr: 2175-17.2012.811.0049

 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: MARINA DELLA COLLETA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA TORRES, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGÚ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56555 Nr: 2301-28.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 II - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20694 Nr: 950-30.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMA OLINA MIOLA CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA REGINA BIASUS 

- OAB:45550/RS

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade de fls. 94/107 e documentos que a acompanham, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14714 Nr: 95-22.2008.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVAL DOMINGOS SEVERO, MARLY PENA RIBEIRO 

SEVERO, ANTÔNIO DE ANDRADE, IRENE DE OLIVEIRA ANDRADE, 

JOSEVAL DOMINGOS SEVERO-ME (Sorveteria Panda)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILIANS ALENCAR COELHO - 

OAB:2.359-A/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 275/276.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48355 Nr: 2042-04.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 Vistos.

I. Intime-se a Defensora Dativa (fls.186) para que se manifeste nos termos 

do art. 422 do CPP.

II. Anoto que o Advogado de fls. 249 foi constituído apenas para 

apresentação do pedido de revogação da prisão preventiva. Assim, 

determino que não lhe sejam endereçadas as ulteriores intimações 

relativas aos atos processuais a serem praticados neste feito.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 2133-39.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Alto Garças/MT 

visando o recebimento de crédito em valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

 No presente caso, face o valor do débito, deve-se aplicar o disposto no 

item 6.14.1 da CNGC que traz:

6.14.1 – Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT. 

(alterado pelo Provimento nº 13/2013-CGJ)

 De ressaltar que o valor atual da UPF-MT é R$ 129,74 (cento e vinte e 

nove reais e setenta e quatro centavos, conforme Portaria da SEFAZ.

 Diante disso e considerando o valor executado na presente ação, bem 

como que o provimento já transcrito, traz as explicações e 

esclarecimentos que se fazem pertinentes, sem maiores delongas, 

determino o arquivamento destes autos, sem baixa na distribuição.

 Ressalto por fim, que ocorrendo qualquer das hipóteses autorizadoras do 

desarquivamento destes autos, descritas no ítem da CNGC, deverá tal 

providência ser devidamente certificada e, após o pronunciamento do 

Exequente, venham-me os autos conclusos para novas deliberações.

 Às providências. Cumpra-se.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43299 Nr: 856-17.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSF, OK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – 

SICREDI SUL MT em face de Jordana da Silva Ferreira e de Otelio Klasener 

, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente, à ref. 9, as partes noticiaram a composição amigável. Por 

sua vez, o autor requereu a homologação do acordo entabulado, bem 

como a extinção do processo, tendo em vista o cumprimento integral.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 9, bem como, 

a informação de quitação integral do débito, de rigor a extinção dos 

presentes.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO os presentes 

feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 46734 Nr: 394-26.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAN CARLOS PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para que efetue o pagamento no valor 

de R$ 25,00 referente a diligência do Mandado de Citação. O valor deverá 

ser depositado na Conta Corrente 12410-9 Agência 2927-0 Banco do 

Brasil - Diretoria do Fórum da Comarca de Alto Garças. O depósito deverá 

ser realizado de forma identificada, conforme portaria 43/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 44967 Nr: 1549-98.2016.811.0035

 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: SÔNIA CLÁUDIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida juntada à ref:16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 45260 Nr: 1703-19.2016.811.0035

 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: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO CESAR SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono o feito para a parte Requerente 

depositar o valor da diligência - R$25,00 - na Conta Corrente 12410-9, 

Agência 2927-0, Banco do Brasil, em nome da Diretoria do Fórum de Alto 

Garças-MT, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido. 

Ainda, para manifestar acerca da penhora BACENJUD insuficiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37478 Nr: 272-81.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono estes autos para a Requerente, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39159 Nr: 898-03.2015.811.0035

 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: José Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Firmino Moura Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

 AUTOS N.º 898-03.2015.811.0035 - ID- 39159

ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: José Almeida de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Luzia Firmino Moura Leite

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de ANA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS, filha 

da parte requerida, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

manifestar eventual interesse no processo de interdição acima 

mencionado.

RESUMO DA INICIAL: A interditanda sofre com enfermidade mental, como 

demonstrou o atestado médico acostado a inicial, em razão disso 

tornou-se incapaz de gerir sua própria vida, assim em razão de sua 

incapacidade para a pratica de atos da vida civil, seu convivente JOSÉ 

ALMEIDA SOUZA, que cuida de sua saúde, passou a representa-la 

civilmente. O requerente é quem desempenha todos os cuidados para com 

a interditanda, na qualidade de convivente, ostentando legitimidade para 

promover o presente pedido, uma vez que a mesma está sob os seus 

cuidados. Conforme documentos acostados, a interditanda sofre 

enfermidade mental, de forma que não se encontra capaz de gerir os atos 

mais comuns da vida civil. Assim, a interditanda não pode gerir por si só 

os atos da vida civil, necessitando de alguém que administre os seus 

interesses, ante o exposto, foi promovido o presente pedido.

DECISÃO/DESPACHO: DESPACHO.Vistos, etc Analisando o edital de 

citação, verifico não ter constado o nome de Ana Aparecida de Souza 

Campos, conforme determinado na decisão de ref. 17 dos autos. Assim, 

proceda-se com a citação conforme determinado.Após, certifique-se 

acerca de eventual impugnação.Em não havendo impugnação, dê-se vista 

às partes e MPE para se manifestarem acerca do laudo pericial e 

apresentarem memoriais finais, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me 

conclusos.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Alto Garças - MT, 22 de março de 2017.

Nélia Rodrigues Carvalho

Gestora Judiciária em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 45505 Nr: 1839-16.2016.811.0035

 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: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIC OPERAÇOES COBRANDED DA FIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO estes autos a parte autora, para 

declinar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a juntada da 

correspondência devolvida na Ref: 26

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 42977 Nr: 774-83.2016.811.0035

 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): Gabriel de Souza, IRLENE MARIA FRANCISCA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Vistos,

 As defesas não alegaram preliminares.

Compulsando os autos, constato que não é caso de absolvição sumária 

(art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos termos do art. 399 do CPP, designo 

audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 07.04.2017, 

às 14h30 min (MT), devendo constar no mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo que as alegações finais serão oferecidas na mesma 

solenidade.

Intimem-se e requisitem-se os réus e os policiais a serem inquiridos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40861 Nr: 1594-39.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilmar Antônio Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para que efetue o pagamento no valor 

de R$ 25,00 referente a diligência do Mandado de Execução. O valor 

deverá ser depositado na Conta Corrente 12410-9 Agência 2927-0 Banco 

do Brasil - Diretoria do Fórum da Comarca de Alto Garças. O depósito 

deverá ser realizado de forma identificada, conforme portaria 43/2016.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30658 Nr: 125-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulino Garcia Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAULINO GARCIA DIAS, Cpf: 

17242703115, Rg: 185773, Filiação: Maria Gertrude Garcia e Belarmino 

Dias da Rocha, data de nascimento: 27/08/1946, brasileiro(a), natural de 

Alto Araguaia-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

BRAULINO GARCIA DIAS, por supostamente no dia 02 de dezembro de 
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2012, por volta das 17h48, via delações pelo 190, policiais militares foram 

solicitados para atender uma ocorrência de trânsito na Av. Sarkis Sâmara. 

O BRAULINO fez o teste de alcoolemia obtendo resultado de 1,05mg/l. 

Assim sendo, foi denunciado com incurso no art. 306 da lei 9.503/97.

Despacho: "Autos nº 125-49.2013.811.0092 – Código nº 30658DECISÃO \ 

RECEBIMENTODENÚNCIA(10391)Vistos etc.,1. O Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia contra BRAULINO GARCIA DIAS, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime de conduzir veículo automotor, 

na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue 

igual ou superior a 6(seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência, previsto no artigo 

306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).À primeira vista, 

a peça inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.Desta feita, não sendo 

o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a denúncia em face de 

BRAULINO GARCIA DIAS, como incurso no artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).2. Cite-se o Acusado, por meio de 

oficial de justiça, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo 

5(cinco) conforme artigo 532 do Código de Processo Penal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 

396-A, do CPP).Conste, no mandado de citação, nos termos dos itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça deverá, 

obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele possui ou pretende constituir 

advogado ou se deseja um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. 

Se o Acusado manifestar que possui advogado deverá ser informado o 

nome deste na certidão.Todavia, se o Acusado manifestar que não tem 

condições econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo 

para oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos 

com urgência conclusos para nomeação de defensor.3. Às 

providências.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Taquari/MT, 

02 de agosto de 2013.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz Substituto"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 06 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.: 31479 Nr: 1017-55.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIMAR LOPES DE OLIVEIRA, Cpf: 

36838721104, Rg: 000509686, Filiação: Antonio Lopes de Lima e Benedito 

Paula de Oliveira, data de nascimento: 16/05/1966, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-9972.1047. 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 

OZIMAR LOPES DE OLIVEIRA, por supostamente no dia 15 de setembro de 

2013, por volta de 20h15, conduziu um veículo Silverado de cor prata, 

placa JYI5757, efetuando manobras perigosas em velocidade incompatível 

com o permitido, gerando perigo aos transeuntes na Av. Macário Subtil de 

Oliveira (próximo a praça central), consta ainda que OZIMAR estava em 

visível estado de embriaguez, com andar cambaleante, voz pastosa e 

hálito alcoólico. Assim sendo, foi denunciado com incurso no artigo 306, 

c/c artigo 311 da lei 9503/97.

Despacho: Autos nº 1017-55.2013.811.0092 – Código 31479Tipo de Ação: 

Penal \ Procedimento SumárioAutor:Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoDenunciado: Ozimar Lopes de OliveiraDECISÃO – RECEBIMENTO – 

DENÚNCIA – [10391]Vistos etc.1. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra OZIMAR LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de 

Paranaíba/MS, nascido em 16-05-1966, filho de Antônio Lopes de Oliveira 

e Benedita Paula de Oliveira, convivente, serviços gerais, residente e 

domiciliado na Rua José Rodrigues, nº 855, Bairro Centro, no município de 

Alto Taquari/MT, atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificado nos artigos 

306 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com base nos 

seguintes fatos que seguem:“Consta nos autos que no dia 15/09/2013, por 

volta de 20h15min, o denunciado estava conduzindo o veículo Silverado 

de cor prata, placa JYI5757, efetuando manobras perigosas, em 

velocidade incompatível com o local, gerando perigo de dano aos 

transeuntes do local (Av. Macário Subtil de Oliveira, próximo à praça 

central).Consta ainda que a prisão se deu após os policiais militares 

efetuarem a abordagem e perceberem que o denunciado estava em visível 

estado de embriaguez, com andar cambaleante, voz pastosa e hálito 

alcoólico.” [fl. 06].É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. À 

primeira vista, a peça inicial acusatória preenche os requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação.Por outro lado, os 

fatos descritos se subsumem à figura típica e há indícios suficientes da 

materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal.3. 

Desta feita, não sendo o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a 

denúncia em face de OZIMAR LOPES DE OLIVEIRA como incurso nos 

crimes previstos nos artigos 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.4. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências:(a) Cite-se o acusado, no 

endereço de fls. 06, por meio de oficial de justiça, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, caput), 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco) conforme artigo 532, do 

Código de Processo Penal, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (artigo 396-A, do CPP).Conste no mandado de citação, 

nos termos dos itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça 

deverá, obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele possui ou pretende 

constituir advogado ou se deseja um defensor dativo para patrocinar a 

sua defesa. Se o Acusado manifestar que possui advogado deverá ser 

informado o nome deste na certidão.Todavia, se o Acusado manifestar 

que não tem condições econômicas para constituir advogado ou se 

decorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de 

advogado, sigam os autos com urgência conclusos para nomeação de 

defensor.(b) Transcorrido o prazo, com ou sem oferecimento de defesa, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Alto Taquari/MT, 21 de maio de 

2014.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 06 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.: 22080 Nr: 892-58.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO DE MELO, Filiação: Maria 

Divina de Melo, data de nascimento: 20/04/1972, brasileiro(a), natural de 

Araporã-MG, solteiro(a), torneiro macanico. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 340 de 456



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.

Despacho: "Vistos.Recebo a denúncia ofertada em desfavor do acusado 

devendo o mesmo ser citado para responder as acusações por escrito no 

prazo de 10 (dez) dias.Deverá constar no mandado o disposto no caput, 

do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.Caso o réu citado não 

ofereça a resposta escrita, ou não constituir advogado, 

independentemente de nova conclusão, nomeio o douto Defensor Público 

desta comarca para patrocinar a defesa daquele em juízo, cabendo, a 

secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.Atenda-se a cota ministerial, requisitando-se as certidões e as 

folhas de antecedentes do denunciado.Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

AGNALDO DE MELO por supostamente ter adquirido, em proveito próprio, 

no data de 22 de agosto de 2011, um amontoado de fios de cobre (cerca 

de 60 metros) por R$50,00, que posteriormente foi avaliado em R$2.880,00 

(dois mil oitocentos e oitenta reais). Foi verificado como suposto 

proprietário dos fios de cobre o Sr. VILSON EDUARDO ALVES. Assim 

sendo, foi denunciado como incurso no Art. 180, caput, do Código Penal, 

RECEPTAÇÃO.

Alto Taquari, 12 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30702 Nr: 176-60.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Souza Minho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO DE SOUZA MINHO, 

Cpf: 30878055134, Rg: 000047064, Filiação: Iva Gomes Minho e Ulysses 

de Souza Minho, data de nascimento: 26/03/1962, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), autonomo, Telefone 66-9901.3905. 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 Denúcia oferecida em desfavor de PAULO 

ROBERTO DE SOUZA MINHO, por supostamente no dia 03/03/2013, ter 

conduzido veículo Fiat Uno Vivace, placa NJW-0742, em visível estado de 

embriaguez, causando um acidente de trânsito na Av. Macário Subtil de 

Oliveira, posteriormente, tendo feito teste de alcoolemia, obteu o resultado 

de 0.86mg/l. Assim sendo, este foi Denuciado com incurso no artigo 306, 

da Lei 9.503/97.

Despacho: "Autos nº 176-60.2013.811.0092 – Código nº 30702Tipo de 

Ação: Penal \ Procedimento SumárioAutor:Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoRéu: Paulo Roberto de Souza MinhoDECISÃO \ RECEBIMENTO 

\ DENÚNCIA[10391]Vistos etc.1. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra Paulo Roberto de Souza Minho, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime de conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa [art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro], 

com base nos seguintes fatos que seguem:“Consta nos autos que no dia 

03/03/2013, por volta das 9h50min, o denunciado, estando em visível 

estado de embriaguez, causou um acidente de trânsito na Av. Macário 

Subtil de Oliveira.Consta ainda que o denunciado trafegava com o seu 

veículo Fiat Uno Vivace, placa NJW-0742 pela Avenida Macário Subtil de 

Oliveira, estando visivelmente embriagado colidiu na traseira de outro 

veículo. Por final, consta que o denunciado fez o teste de alcoolemia 

obtendo resultado de 0,86mig/l (fl.40).” [fls. 06]É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido.2. À primeira vista, a peça inicial acusatória 

preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação.Por outro lado, os fatos descritos se subsumem à 

figura típica e há indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva 

para o início da persecução penal.3. Desta feita, não sendo o caso de 

rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a denúncia em face de Paulo 

Roberto de Souza Minho como incurso no crime previsto no artigo 306, do 

Código de Trânsito Brasileiro.4. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:(a) Depreque-se a citação do Acusado, ao Juízo da Comarca 

de Rondonópolis por meio de oficial de justiça, no endereço descrito às fls. 

06, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, artigos 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do 

CPP).Conste no mandado de citação, nos termos dos itens 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar 

ao acusado se ele possui ou pretende constituir advogado ou se deseja 

um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. Se o Acusado 

manifestar que possui advogado deverá ser informado o nome deste na 

certidão.Todavia, se o Acusado manifestar que não tem condições 

econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo para 

oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos com 

urgência conclusos para nomeação de defensor.(b) Transcorrido o prazo, 

com ou sem oferecimento de defesa, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari/MT, 09 de janeiro de 2014.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz Substituto"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 06 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 1078-13.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro José da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1078-13.2013.811.0092 –id. 31527

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

DENUNCIADO: Sandro José da Silva Barbosa, brasileiro, atualmente em 

local incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, de 

conformidade com a decisão a seguir transcrita e com a denúncia, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, por escrito, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

RESUMO DA INICIAL: Consta nos inclusos autos de inquérito policial que 

no dia 20/10/2013, por volta das 21h40min, no âmbito familiar, nesta 

cidade, o ora denunciado ameaçou e agrediu a vítima Maria Aparecida 

Rocha Campos Oliveira.Consta ainda que, após ingerir bebidas alcoólicas, 

o denunciado discutiu com a vítima, deferiu vários socos contra a mesma, 

e ainda ameaçou de mata-la caso a vítima terminasse o relacionamento 

com ele.Denunciado e vítima tiveram um relacionamento amoroso por 04 
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(quatro) meses.

Ante o exposto, o Ministério Públlico do Estado de Mato Grosso, denuncia 

Sandro José da Silva Barbosa pela suposta prática de crime como incurso 

nos artigos 147 e 129, §9°, do Código Penal c/c art.7° inciso I e II da Lei n° 

11.340/06.

 DECISÃO: Vistos etc.1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu, em 10-1-2014, denúncia em desfavor de SANDRO JOSÉ DA 

SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes 

de ameaça e lesão corporal, no ambiente doméstico ou familiar, previstos 

nos artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, combinados com o 

artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, com base nos seguintes 

fatos:“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

20/10/2013, por volta das 21h40min, no âmbito familiar, nesta cidade, o ora 

denunciado ameaçou e agrediu a vítima Maria Aparecida Rocha Campos 

Oliveira.Consta ainda que, após ingerir bebidas alcoólicas, o denunciado 

discutiu com a vítima, deferiu vários socos contra a mesma, e ainda 

ameaçou de mata-la caso a vítima terminasse o relacionamento com 

ele.Denunciado e vítima tiveram um relacionamento amoroso por 04 

(quatro) meses. “ [fl.06].É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. À 

primeira vista, a peça inicial acusatória preenche os requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação.Por outro lado, o(s) 

fato(s) descrito(s) se subsume(m) à(s) figura(s) típica(s) e há indício(s) 

suficiente(s) da materialidade e da autoria delitiva para o início da 

persecução penal. 3. Desta feita, não sendo o caso de rejeição liminar 

(CPP, art. 395), recebo a denúncia em face de SANDRO JOSÉ DA SILVA 

BARBOSA como incurso nos crimes descritos nos artigos 147 e 129, § 9º, 

do Código Penal combinado com artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 

11.340/2006.4. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)Cite-se o 

denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do 

CPP).Conste no mandado de citação, nos termos dos itens 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar 

ao acusado se ele possui ou pretende constituir advogado ou se deseja 

um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. Se o Acusado 

manifestar que possui advogado deverá ser informado o nome deste na 

certidão. Todavia, se o Acusado manifestar que não tem condições 

econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo para 

oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos com 

urgência conclusos para nomeação de defensor;b)Procedam-se às 

comunicações pertinentes em relação ao recebimento da denúncia, tal 

como determinado pela CNGC/MT;c)Transcorrido o prazo, com ou sem 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari, 17 de agosto de 2015.Luis Felipe Lara de Souza 

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, 

Mariângela Ferreira Cerantes, Gestora Judiciária, digitei.

Alto Taquari - MT, 26 de agosto de 2016.

Mariângela Ferreira Cerantes

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 406-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de tutela de urgência, consistente na reversão da guarda do 

menor, na forma pleiteada. Resguardo, desde logo, o direito do autor ter a 

guarda do filho, na forma compartilhada, conforme acordo firmado entre 

as partes.Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

lhe aprouver, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas. Com a apresentação da contestação, intime-se a parte 

requerente para impugnar, no prazo legal.Proceda-se ao estudo 

psicossocial do caso, por meio de equipe interprofissional consistente nas 

dignas Psicóloga Assistente Social credenciadas, cujas competentes 

profissionais desde já nomeio para desempenhar o encargo, 

independentemente de compromisso, na residência da parte requerida. O 

laudo deverá ser concluído em 30 (trinta) dias, salvo se demandar mais 

tempo previamente justificado pelas experts e autorizado pelo Juízo. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, visando o 

estudo na residência do autor, prazo 30 dias. Com ou sem respostas e 

após a entrega dos estudos psicossociais sobreditos, dê-se vistas ao 

Ministério Público.Após, voltem-me conclusos.Conserte-se a capa dos 

autos e demais registros cartorários alterando o tipo de ação para Guarda. 

Cumpra-se. Alto Taquari – MT, 23 de março de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 18868 Nr: 736-41.2009.811.0092

 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): Lairto João Sperandio, ARISTIDES DE SOUZA 

MACIEL, Euzébio Oly Medeiros de Oliveira, Roberto Carlos Lunardi, M T 

Materiais Para Construção Ltda, Ligia Lunardi Peruchi, Edinei Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT

 Ante o exposto, em razão inexistência de omissão, obscuridade ou 

obscuridade na sentença 893/900, deixo de conhecer os embargos de 

declaração, bem como condeno os embargantes ao pagamento de 5% do 

valor corrigido da causa, nos termos do artigo 80, VII, c.c. 81, ambos do 

Código de Processo Civil, em razão do intuito manifestamente protelatório 

dos embargos.Intimem-se desta decisão.Ciência ao Ministério Público.Alto 

Taquari/MT, 25 de maio de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21282 Nr: 92-30.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvan Ferreira da Silva, Edvan Ferreira da 

Silva, Valdeneide Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVAN FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

97215805115, Rg: 19585357, Filiação: Adeildo Ferreira da Silva e Maria 

dos Santos, data de nascimento: 12/05/1976, brasileiro(a), natural de 

Jacaré dos Homens-AL, convivente, Telefone 65-96180520 e atualmente 

em local incerto e não sabido VALDENEIDE SILVA DE OLIVEIRA, Cpf: 

65119282172, Rg: 1212358-7, Filiação: Valdivino Barbosa de Oliveira e 

Aurineide Silva Ribeiro, data de nascimento: 13/06/1976, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone (66) 

9982-8802. 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.

Despacho: "CÓDIGO: 21282PROCESSO: 92-30-2011-811-0092Vistos em 

correição.I - Conforme estabelece o artigo 396 caput, do Código de 

Processo Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, 

sendo assim, RECEBO a denúncia em face da parte acusada EDVAN 

FERREIRA DA SILVA e VALDENEIDE SILVA DE OLIVEIRA.II- Cite-se a parte 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal.III - Caso a parte ré citada não ofereça a 

resposta escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão nomeio o doutor Defensor Público desta comarca para 

patrocinar a defesa daquela em juízo, cabendo, à escrivania abrir vista 
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dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome.IV - Atenda-se à cota 

ministerial, requisitando-se a certidão de antecedentes criminais (CAC) e a 

folha de antecedentes da parte denunciada (FAC), conforme fls. 66 dos 

autos.V- Observe-se o art. 1º. do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012, segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 11/07/2012.Glauciane 

Chaves de MeloJuíza 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de EDVAN 

FERREIRA DA SILVA e VALDENEIDE SILVA DE OLIVEIRA por 

supostamente, mediante comunhão de esforços, emitirem cheque sem 

provisão de fundos em poder do sacado e ainda lhe frustraram o 

pagamento. Consta nos autos que Edvan supostamente portava um 

cheque (n°850178) de Valdeneide, sendo que este, foi utilizado para 

comprar um veículo C-10, no valor de R$4.400,00 de propriedade de 

ANTÔNIO NUNES. Ainda, supostamente, Valdeneide solicitou à instituição 

bancária que sustasse o cheque, alegando o furto deste. Ocorre que 

Valdeneide deu causa a instauração de investigação policial contra Edvan, 

mesmo sabendo este ser inocente. Assim sendo, EDVAN foi denunciado 

como incurso no Art. 171, § 2°, inciso VI, do Código Penal e VALDENEIDE 

denunciada como incurso no Art. 171, §2°, inciso VI, c/c Art. 339, ambos 

do Código Penal.

Alto Taquari, 13 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21360 Nr: 170-24.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

72409398120, Rg: 001102374, Filiação: Alceu Pereira da Silva e de Maria 

Nunes da Silva, data de nascimento: 11/08/1977, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "Processo nº 170-24-2011-811-0092Código: 21360Vistos em 

correição.I- Conforme estabelece o artigo 396 caput, do Código de 

Processo Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, 

sendo assim, RECEBO a denúncia em face de NELSON PEREIRA DA 

SILVA.II - Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal.III - Caso o réu citado não 

ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão nomeio o doutor Defensor Público 

desta comarca para patrocinar a defesa daquele em juízo, cabendo, à 

escrivania abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.IV- Atenda-se à cota ministerial, requisitando-se a certidão de 

antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do denunciado 

(FAC), conforme fl. 34.V - Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 

– CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 

7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A 

citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos 

arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação 

de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo 

do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 10/07/2012.Glauciane 

Chaves de MeloJuíza 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

NELSON PEREIRA DA SILVA por supostamente ter praticado, no dia 03 de 

abril de 2011, dano em um automóvel Ford Escort GL 16v, de propriedade 

do Sr. CLÁDIO OLIVEIRA NARCISO, quebrando-lhe os vidros e em seguida 

ateando fogo. Assim sendo, foi denunciado pelo incurso no Art. 163, 

parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Alto Taquari, 12 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22547 Nr: 263-50.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Luiz Dionisio, Sandra Regina 

Dionisio, Rosalia Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA HELENA LUIZ DIONISIO, Cpf: 

77904486172, Rg: 2487394-2, Filiação: Izabel Gonçalves Luiz e Antonio 

Luiz, data de nascimento: 04/05/1957, brasileiro(a), natural de 

Dolcinopolis-SP, casado(a), do lar, Telefone (66) 9668-0942 e atualmente 

em local incerto e não sabido SANDRA REGINA DIONISIO, Cpf: 

70688028187, Rg: 1331492-0, Filiação: Maria Helena Luiz Dionisio e 

Valdecy Antonio Dionisio, data de nascimento: 05/01/1979, brasileiro(a), 

natural de Lamabari-MT, solteiro(a), Telefone 66-9603-8459. 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 

SANDRA REGINA DIONÍSIO, MARIA HELENA LUIZ DIONÍSIO e ROSÁLIO 

SANTANA, por supostamente ter em depósito, sem autorização legal, 

substâncias entorpecentes. FATO 1 - Segundo apurado, policiais 

receberam delações anônimas informando a comercialização de 

substâncias entorpecente pela denunciada MARIA HELENA, no bar "20 te 

vê". Após certo tempo de monitoramento, os policiais se dirigirão até o 

local e supostamente encontraram, em depósito, com a denunciada 

24(vinte e quatro) trouxinhas de pasta base de concaína, escondidas em 
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meio suas vestimentas, algumas em meio a suas roupas e outras dentro 

da tampa da garrafa de café. FATO 2 - Consta no caderno investigativo 

que no ano de 2012, as Denunciadas MARIA HELENA, SANDRA REGINA e 

ROSÁLIO associaram-se para o fim de realizarem a comercialização de 

drogras em Alto Taquari - MT. Assim supostamente agindo, Maria Helena 

Luiz Dionísio foi denunciada como incurso nos artigo 33 c/c artigo 35 da lei 

n°11.343/06 e Sandra Regina Dionísio e Rosalia Santana foram 

denunciadas como incurso nos atigos 35 da lei nº 11.343/06.

Despacho: "PROCESSO CÓDIGO: 22547Vistos em correição.1- Conforme 

determina o art. 55 da Lei 11.343/2006, determino a notificação da parte 

acusada- MARIA HELENA LUIZ DIONÍSIO, SANDRA REGINA DIONÍSIO e 

ROSÁLIA SANTANA, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 dias, ciente de que na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, poderão argüir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas , as 

quais foram denunciadas pela prática da conduta prevista nos arts. 33 c/c 

art. 35, ambos, da Lei 11.343/2006:Art. 33.Importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.§ 1oNas mesmas penas 

incorre quem:I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, 

expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz 

consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 

ou produto químico destinado à preparação de drogas;II - semeia, cultiva 

ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para 

a preparação de drogas;III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de 

que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou 

consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

para o tráfico ilícito de drogas. § 2oInduzir, instigar ou auxiliar alguém ao 

uso indevido de droga: (Vide ADI 4274)Pena - detenção, de 1 (um) a 3 

(três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. § 

3oOferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de 

seu relacionamento, para juntos a consumirem:Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil 

e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.§ 

4oNos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão 

ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas 

restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)Art. 

35.Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1o, e 34 desta Lei:Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 

pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) 

dias-multa.Parágrafo único.Nas mesmas penas do caput deste artigo 

incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 

36 desta Lei.2- No ato da notificação, cientifique-se a parte acusada de 

que se a resposta não for apresentada no prazo, será nomeado em seu 

favor o Defensor Público atuante nesta Comarca, para oferecê-la em 10 

dias;3- Apresentada a defesa, no prazo legal, será decidido acerca do 

recebimento da denúncia.4- Proceda-se ao apensamento destes autos ao 

APF, se houver.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 01/10/2012.Glauciane Chaves de 

MeloJuíza de DireitoComarca de Alto Taquari - Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso"

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, 20 de janeiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22586 Nr: 302-47.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mardonio Barbosa Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARDONIO BARBOSA VIEIRA, 

Cpf: 29005121823, Rg: 360251043, Filiação: Gentil Barbosa de Araujo e 

Maria das Graças Vieira, data de nascimento: 29/03/1978, brasileiro(a), 

natural de Crateus-CE, solteiro(a), mecanico, Telefone 66xx9958-2806. 

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.

Despacho: PROCESSO Nº: 302-47-2012-811-0092 CÓDIGO: 22586Vistos 

em correição.Conforme estabelece o artigo 396 caput, do Código de 

Processo Penal, não há motivos para rejeitar liminarmente a denúncia, 

sendo assim, RECEBO a denúncia contra o acusado ANTÔNIO MARDÔNIO 

BARBOSA VIEIRA.Cite-se o acusado para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Deverá constar do mandado o disposto 

no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal.Caso o réu citado 

não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão nomeio o doutor Defensor Público 

desta comarca para patrocinar a defesa daquele em juízo, cabendo, à 

escrivania abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.Atenda-se à cota ministerial, requisitando-se a certidão de 

antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do denunciado 

(FAC), conforme fl. 54.Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – 

CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012, segundo o qual: " 

7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A 

citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos 

arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação 

de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo 

do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 02/07/2012.Glauciane 

Chaves de MeloJuíza 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

ANTÔNIO MARDÔNIO BARBOSA VIEIRA vulgo "BUDA" por supostamente 

ter conduzido, no dia 04 de março de 2012, um automóvel Ford/Ka, na Av. 

Macário Subtil de Oliveira, nesta urbe, constatou-se tal situação com base 

nas atitudes, gestos e andar cambaleante, concluindo que este estava 

com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 

decigramas. Por fim, foi denunciado como incurso no Art. 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro.

Alto Taquari, 13 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 1403-22.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Aparecida dos Santos Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS 

SILVA, Filiação: Eliane Lima Santos e José Custodio da Silva Neto, data de 

nascimento: 07/10/1989, 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: Trata-se de Denúncia recebida em desfavor de 5(cinco) 

réus, em específico, CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, pelo 

suposto cometimento do crime de "Quadrilha ou Bando" (consumado) e 

14(quatorze) infrações de Furto em concurso material, sendo 2 tentados e 

12 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 da Fazenda 

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 estabelecimento comercial 

"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 Denunciada como incurso nos artigos: 155, § 4° 

incisos I, III, e IV do CP e 288 do CP.

Despacho: "Vistos etc.Considerando o teor do ofício expedido pela 

SEJUDH, em consonância com o requerimento ministerial, proceda à 

citação da ré, por edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo 

Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 06 de fevereiro de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 227-66.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Assim, afastada a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2017, às 15h30min 

(horário de Mato Grosso). Intimem-se as testemunhas arroladas em 

comum, devendo constar no mandado, dia, horário e local.Se necessário, 

expeça-se carta precatória, com prazo de 15 dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se o réu e seu advogado constituído. Intime-se o 

advogado do réu para juntar instrumento de procuração ou 

substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do art. 104, § 1.º, 

do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 21 de março 

de 2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 437-20.2016.811.0092

 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: Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovavel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:146.997/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de petição por parte de BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ENERGIA RENOVÁVEL em que se requer seja determinado que a 

Procuradoria Geral do Estado e o Cartório de Títulos de Alto Taquari/MT o 

cancelamento do protesto da CDA nº 015341/16-B, bem como que seja 

declarado o direito da autora a que todos os débitos garantidos por meio 

da presente ação judicial não sejam objetos de protesto em Cartório de 

Protesto de Títulos.

É o relatório.

Pois bem, observo que o presente pedido não consta da petição inicial.

 Assim, não pode este Juízo, sob pena de ferir o princípio da congruência, 

decidir pedido não realizado na petição inicial.

Vejamos o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado.

Todavia, observo que o réu não foi citado, em razão de não terem sido 

recolhidas as custas de distribuição da carta precatória, não obstante o 

autor tenha sido intimado para tanto, razão pela qual se faz possível ao 

requerente aditar o pedido nos termos do art. 329 do NCPC.

Desta forma, determino que o autor proceda ao recolhimento dos valores 

devidos bem como que emende à inicial no sentido de acrescentar o 

presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

conhecimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alto Taquari, 23 de março de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20199 Nr: 345-52.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Robson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMÍDIO ROBSON RODRIGUES DA SILVA, 

Rg: 001699945, Filiação: Antonio Esmerindo da Silva e Silvia Rodrigues de 

Almeida, data de nascimento: 20/04/1989, brasileiro(a), natural de São 

José dos Quatro Marco-MT, solteiro(a), auxiliar de produção agrícola. 

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.

Despacho: Processo nº 345-52-2010-811-0092Código: 20199Vistos em 

correição.I- Conforme estabelece o artigo 396 caput, do Código de 

Processo Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, 

sendo assim, RECEBO a denúncia em face de EMÍDIO ROBSON 

RODRIGUES DA SILVA.II- Cite-se o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal.III - Caso o 

réu citado não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão nomeio o doutor Defensor Público 

desta comarca para patrocinar a defesa daquele em juízo, cabendo, à 

escrivania abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.IV - Atenda-se à cota ministerial, requisitando-se a certidão de 

antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do denunciado 

(FAC), conforme fl. 47.Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – 
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CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 

7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A 

citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos 

arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação 

de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo 

do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 10/07/2012.Glauciane 

Chaves de MeloJuíza 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de EMÍDIO 

ROBSON RODRIGUES DA SILVA vulgo "CORINGA", por supostamente ter 

praticado, em concurso com o menor J.W.R.E, no dia 08 de feveriro de 

2010, a conduta tipificada no Código Penal Brasileiro como FURTO 

QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, tendo como objeto do 

ilícito, coisas móveis avaliadas em R$8.563,00, que supostamente foram 

encontradas no dia seguinte em suas respectivas residências. Ao final 

sendo denunciado pelo incurso no Art.155, §4°, inciso I e IV do Código 

Penal c/c o Art. 244-B da Lei 8.069/90.

Alto Taquari, 12 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20530 Nr: 674-64.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):José Marques de Lima, Cpf: 41583655115, Rg: 

737825 SSP MT Filiação: Maria Francisca de Lima, data de nascimento: 

23/01/1968, brasileiro(a), natural de Quirinópolis-GO, solteiro(a), pedreiro, 

atualmente em local incerto e não sabido.

Resumo da Incial:Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 

08/05/12, nesta cidade, JOSÉ MARQUES DE LIMA, prevalecendo-se de 

suas relações domésticas, ofndeu a integridade física da vítima, Valéria 

Ribeiro Silva, sua ex-companheira, causando-lhe lesão. Segundo consta, 

o denunciado apareceu na posse de um pedaço de pau e atingiu a v´pitima 

no rosto, enquanto a mesma voltava para sua residência.

Decisão/Despacho:Vistos.

Recebo a denúncia ofertada em desfavor do (s) acusado (s) devendo o 

(s) mesmo (s) ser citado (s) para responder as acusações por escrito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Deverá constar no mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do Código 

de Processo Penal.

Caso o (s) réu (s) citado (s) não ofereça a resposta escrita, ou não 

constitua advogado, independentemente de nova conclusão, nomeio o 

douto Defensor Público desta comarca para patrocinar a defesa daquele 

(s) em juízo, cabendo, a secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para 

que o faça em seu nome.

Atenda-se a cota ministerial, requisitando-se as certidões e as folhas de 

antecedentes do (s) denunciado (s).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Mariângela Ferreira Cerantes

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 1028-89.2010.811.0092

 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: Geraldo Prado de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rosa de Souza, Manoel Nogueira 

Neto, Prefeitura Municipal de Alto Taquari, Manoel Nascimento Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória de Citação Procedimento Ordinário ME020

Comarca Deprecada:ALTO ARAGUAIA-MT

Prazo para cumprimento em dias:30

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião proposta por Geraldo Prado de Carvalho 

que incide sobre um imóvel de 750m², objeto da transcrição de nº 6.141 do 

Cartório do 1º Ofício de Alto Araguaia.

Afirma o autor estar na posse mansa e pacífica do imóvel desde meados 

de 1997 e que durante esse tempo adimpliu com todos os tributos 

lançados sobre o imóvel.

A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 12/23).

Este Juízo determinou a emenda à inicial (fl. 24).

A parte emendou a inicial incluindo no polo passivo a pessoa de Manoel 

Nascimento Elias, bem como coligindo aos autos memorial descritivo do 

imóvel.

 A emenda foi recebida (fl. 30), momento em que foi determinada a citação 

dos réus, bem como a intimação das Fazendas Públicas para 

manifestarem interesse na lide.

 Foram juntados aos autos os editais previstos no Código de Processo 

Civil.

À fl. 46, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de 

interesse (fl. 46).

A União peticionou declarando sua ausência de interesse no feito (fl. 48).

O Município de Alto Taquari, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

 Foi, então, designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.

A audiência foi realizada no dia 06 de junho de 2013 e desde então não 

houve uma movimentação sequer no feito.

 E os autos vieram conclusos.

Decido.

Infelizmente o feito em tela, já tão negligenciado pelo Poder Judiciário, 

padece de nulidade insanável. Senão vejamos.

Observo que foi deferida a citação por edital do proprietário do imóvel em 

questão sem que fosse feita qualquer diligência no sentido de localizá-lo.

Ademais, como é cediço, nos termos do art. 9º II, do CPC/73 (art. 72, 

parágrafo único do CPC/2015), o juiz dará curador especial ao revel citado 

por edital, o que não foi feito neste processo.

Assim, não bastasse a demora na análise do feito, observo que o 

processo foi conduzido ao arrepio da lei, permitindo-se a realização de 

audiência sem que tenha sido nomeado curador especial ao réu e sem 

esgotar os meios para sua localização.

 Desta forma e sem maiores delongas, declaro nulos todos os atos 

decisórios posteriores ao recebimento da ação e determino que seja 

intimado o autor para que, no prazo de dez dias, junte aos autos o 

endereço do requerido, bem como matrícula atualizada do imóvel.

 Sem embargos da determinação acima e considerando o princípio da 

razoável duração do processo, defiro desde já consulta nos sistema à 

disposição deste Juízo para localização do proprietário do imóvel.

 Uma vez juntado aos autos endereço do réu, proceda, sem necessidade 

de nova conclusão, à citação do requerido para responder à ação.

 Na hipótese de não localização do réu, após esgotadas todas as 

tentativas, façam-me os autos conclusos para nomeação de curador 

especial.

 Cumpra-se com urgência por se tratar de meta 2.

Outras Advertências, se houver:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22347 Nr: 64-28.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Giovane Almeida Kosloski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBERSON GIOVANE ALMEIDA 

KOSLOSKI, Rg: 7108750436, Filiação: Osmilda de Fatima dos Santos e 

José Vargas Kosloski, data de nascimento: 26/09/1989, brasileiro(a), 

natural de Três de Maio-RS, 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.

Despacho: "Vistos.Recebo a denúncia ofertada em desfavor do (s) 

acusado (s) devendo o (s) mesmo (s) ser citado (s) para responder as 

acusações por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Deverá constar no 

mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.Caso o (s) réu (s) citado (s) não ofereça a resposta escrita, ou não 

constituam advogado, independentemente de nova conclusão, nomeio o 

douto Defensor Público desta comarca para patrocinar a defesa daquele 

(s) em juízo, cabendo, a secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para 

que o faça em seu nome.Atenda-se a cota ministerial, requisitando-se as 

certidões e as folhas de antecedentes do (s) denunciado (s).Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

CLEBERSON GIOVANI ALMEIDA KOSLOSKI por supostamente, no dia 25 

de dezembro de 2011, ter conduzido uma motocicleta HONDA CG 125 FAN 

ES, nesta urbe, com concentração de álcool por litro de sangue superior a 

6 (seis) decigramas. Sendo que o teste de alcoolemia supostamente 

apontou a presença de 1.06 mg de álcool por litro de sangue. Ao final, 

denunciado como incurso no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alto Taquari, 12 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 703-46.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSON RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

58062386104, Rg: 343.492, Filiação: João Ribeiro dos Santos e de 

Joaquina Teles dos Santos, brasileiro(a), natural de Abdon Batista-SC, 

viúvo(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "Comarca de Alto Taquari/MTProcesso código: 22989Vistos, 

etc.1- Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo 

Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo 

assim, RECEBO a denúncia em face de VILSON RIBEIRO DOS SANTOS, ao 

qual se imputa a prática, da conduta prevista no art. 129, parágrafo 9º, do 

CPB:Lesão corporal - Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem:Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)§ 

9oSe a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)Pena - 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 

11.340, de 2006)2- Cite-se a parte acusada para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal , ciente de 

que o procedimento a ser observado é o sumário, previsto nos arts. 

531/538, do CPP, devendo, no ato de citação, ser indagada se tem 

condições financeiras para constituir advogado ou se necessita de 

Defensor Público;3- Cientifique-se a parte acusada de que caso não 

ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, será nomeado em 

seu favor o doutor Defensor Público desta comarca para patrocinar a sua 

defesa em juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo 

para que o faça em seu nome;4- Dê-se ciência, ainda, ao acusado de que, 

caso não seja pobre no sentido legal (Lei 1.060/50), será obrigado a 

pagar, em favor do defensor nomeado, honorários advocatícios a serem 

arbitrados por este Juízo;5- A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes dos denunciados (FAC), deverá ser 

providenciada diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Eg. Corregedoria de Justiça do colendo TJMT;6- Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará: I – A citação do réu ou do querelado, 

para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado; III – a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime." IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”7- Proceda-se ao apensamento 

deste feito aos autos do APF, se houver e bem assim dos demais 

processos conexos (a exemplo de medidas protetivas de 

urgência).Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari - MT, 

17/05/2013.Glauciane Chaves De MeloJuíza de Direito substituta – Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso."

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.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor de 

VILSON RIBEIRO DOS SANTOS por supostamente ter praticado, no dia 30 

de abril de 2012, VIAS DE FATO em face de sua ex-companheira 

SOLANIR ROSÂNGELA INOCÊNCIO RODRIGUES, desferindo-lhe socos e 

chutes no momento em que a suposta vítima foi até sua residência para 

retirar seus pertences. Isto posto, foi denunciado como incurso no Art. 

129, §9°, do Código Penal.

Alto Taquari, 13 de dezembro de 2016

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30547 Nr: 17-20.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro André da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 AUTOS N. 17-20.2013.811.0092 - Cód. 30547

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl. 37 [penhora no rosto dos autos de código 

15820], nos termo do artigo 860 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão;
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Expeça-se o competente mandado de penhora no valor descrito na 

planilha de fl. 37 verso [R$ 80.108,65 (oitenta mil cento e oito reais 

sessenta e cinco centavos], que deverá recair sobre o crédito existente 

na Ação de Execução de Título Judicial nº 172-33.2007.811.0092 – Código 

15820, em trâmite na Vara Única deste Juízo;

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Taquari-MT, 20 de março de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 714-07.2014.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Aparecido Scutti, Euzébio Oly 

Medeiros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR, 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

 AUTOS Nº714-07.2014.811.0092 Código: 32966

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl. 161, defiro o pedido de vistas 

requerido pela parte autora, pelo prazo de 5 dias.

 Proceda-se às alterações necessárias no sistema APOLO para inserção 

dos novos patronos da parte requerente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 20 de maio de 2016.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35519 Nr: 935-53.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Assim, afastada a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2017, às 16h00min 

(horário de Mato Grosso). Intimem-se as testemunhas arroladas em 

comum, devendo constar no mandado, dia, horário e local.Se necessário, 

expeça-se carta precatória, com prazo de 15 dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se o réu e seu advogado constituído. Intime-se o 

advogado do réu para juntar instrumento de procuração ou 

substabelecimento, no prazo de 15 (cinco) dias, à luz do art. 104, § 1.º, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 21 de março de 

2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 206-90.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Franco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 Assim, afastada a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2017, às 15h00min 

(horário de Mato Grosso). Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, devendo constar no mandado, dia, horário e local.Se 

necessário, expeça-se carta precatória, com prazo de 15 dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se o réu e seu advogado constituído. 

Intime-se o advogado do réu para juntar instrumento de procuração ou 

substabelecimento, no prazo de 15 (cinco) dias, à luz do art. 104, § 1.º, 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 21 de março de 

2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38283 Nr: 1099-81.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pedro da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 Assim, afastada a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2017, às 17h00min 

(horário de Mato Grosso). Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

acuação e defessa , devendo constar no mandado, dia, horário e local.Se 

necessário, expeça-se carta precatória, com prazo de 15 dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se o réu e seu advogado constituído. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 21 de março de 

2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39360 Nr: 1816-93.2016.811.0092

 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: FTdSR, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por FLÁVIA 

TEODORA RODRIGUES BENATTI e RAFAEL BENATTI, para declarar 

dissolvido o vínculo conjugal que mantinham, julgando procedente o pedido 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil 

e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n.º 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6.º, da Constituição federal. Portanto, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo firmado às fls. 

01/04 entre FLÁVIA TEODORA RODRIGUES BENATTI e RAFAEL BENATTI, 

no tocante aos alimentos, guarda e direito de visitas, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso III, do CPC.Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de 

Registro Civil desta Comarca, consignando que a requerente voltará a 

utilizar seu nome de solteira, qual seja: FLÁVIA TEODORA DA SILVA 

RODRIGUES Sem custas e despesas processuais, em razão da 

gratuidade de justiça.Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

estilares.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 02 de 

dezembro de 2016.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30283 Nr: 1877-95.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peregrino Alves Ferreira, SIDNEI RIBEIRO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Shirlene Benites - OAB:16.211/MT

 Vistos.

Ante o conteúdo de certidão de fls. 487, e, considerando a ausência de 

Defensoria Pública nesta Comarca de Apiacás/MT e, em prosseguimento 

ao feito, nomeio o advogado Dionir Adriano Contreira OAB/MT 22.337/O, 

para apresentar a defesa dos denunciados. Assim, determino à Gestora 

Judiciária a intimação pessoal do causídico nomeado.

Com a manifestação, tornem conclusos para designação de Sessão de 

Julgamento, COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo 

inserido na meta ENASP do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48178 Nr: 416-05.2015.811.0084

 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: JOSÉ ROSA DOS SANTOS, NIZETE ROSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANCHA INDUSTRIA FLORESTAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 Autos nº: 416-05.2015.811.0084.

 Código Apolo nº: 48178.

Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta, tendo em vista a 

convocação deste Magistrado para participar do Curso de Capacitação do 

Processo Judicial Eletrônico, que realizar-se-á no dia 07 de abril de 2017.

Considerando que nos dias 05 e 06 do respectivo mês, este Magistrado 

estará em trânsito para a cidade de Cuiabá, para realização do referido 

curso, CANCELO e REDESIGNO a audiência anteriormente designada para 

o dia 18 de abril de 2017, às 15h30min.

No mais, mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se. Ciência às partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 22 de março de 2017.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 401-02.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GONÇALVES

 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:

 Posto isto, (...) 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 idade rural com renda mensal de um salário mínimo, uma 

vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado.Por força do art. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) Nome 

do segurado – Jose Antonio Gonçalves; II) Benefício concedido - 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – 

(23/06/2016);V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; 

VI) Data do início do pagamento – 30 dias da data da intimação da 

sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de tutelaIsento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos da Lei estadual n.° 7.603/2001, das 

Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as disposições do art. 460 

da CNGCJ. Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios 

da parte autora, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso 

até esta data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do 

artigo 85, § 2º e incisos I e IV, e § 3º, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido em 15 dias, ao 

arquivo, com as anotações e baixas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 669-56.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes nesta data, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ”b” do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas e honorários, ante a isenção concedida 

pela gratuidade judiciária às partes. Considerando que a presente 

sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a 

ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a 

hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Em razão disso, certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado da 

presente decisão. ARBITRO honorários advocatícios à advogada nomeada 

para defender os direitos da parte requerida em 3 (três) URH, nos termos 

da tabela OAB/MT, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. 

Por fim, LAVRE-SE termo de guarda definitivo em favor da requerente 

Deidiana Simão de Araújo. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 329-78.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSB, ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 329-78.2017.811.0084.

 Código Apolo nº: 51493.

 Vistos etc.

1) Trata-se de execução de alimentos ajuizada pelo do art. 528 do 

CPC/2015 (haja vista que se trata de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença). RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais (art. 14, CPC/2015).

2) CITE-SE a parte executada pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, 

carta precatória à Comarca de Alta Floresta/MT, para efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia em atraso (meses de dezembro/2016, janeiro/2016 e 

fevereiro/2016), bem como as que se vencerem no curso da execução, 

no prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015).

3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

 4) CIÊNCIA ao exequente e ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 22 de março de 2017.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47865 Nr: 260-17.2015.811.0084

 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: Condominio Shalon, Sérgio Kendi Miyashita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA, MARGARETH 
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DE FÁTIMA SILVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B

 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 autora, na pessoa 

de seu advogado constituído, para que apresente, no prazo de 5 dias, o 

endereço atualizado da requerida, Sra. MARGARETH DE FÁTIMA SILVA 

DA ROSA.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 766-63.2017.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleirirraigne Santos Chimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de CLEIRIRRAIGNE CAMPOS 

CHIMENES, vulgo/algunha “CLERI”, brasileira, convivente, nascida no 

Município de Araputanga-MT em 1/6/1998, filha de Claudinei Campos 

Chimenes e Cleonilda Grujel dos Santos, RG n. 2620192-5 SSP-MT, com 

endereço na rua Washington Luiz, s/n., bairro Jardim dos Ypês, 

Araputanga-MT, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II 

c/c arts. 312, todos do CPP, consequentemente, INDEFERINDO o pedido de 

liberdade provisória apresentado pela defesa técnica, VALENDO ESSA 

DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, em sendo necessário, uma vez 

que proferida enquanto respondo pelas Comarcas de Araputanga-MT, 

Jauru-MT, São José dos Quatro Marcos-MT e Rio Branco-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59073 Nr: 2485-85.2014.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rufo Junior - 

OAB:MT - 8251-B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, apresentados pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA, e que foi determinado a remessa dos autos ao(à) 

contabilista/contador(a) – NCPC, art. 152, IV, “c” -, para que realize a 

juntada dos cálculos.

Verifico que foi juntado o cálculo judicial conforme determinado, razão pela 

qual, DETERMINO que dê vista às partes para, querendo, manifestar no 

prazo comum de 15 (quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º -, 

retornando-me concluso para sentença – código n. 36 -, transcorrido este 

prazo in albis ou não.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68056 Nr: 956-60.2016.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Costa Reis, Wildes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:MT/13460-B, MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:MT/16358

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

FABIANO COSTA REIS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, nascido em 10/9/1984, filho de Terezinha Costa Reis e 

WILDES DE FREITAS, brasileiro, convivente, operador de máquinas 

pesadas, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 9/8/1987, filho de 

Maria da Penha de Freitas, para CONDENAR os acusados pela prática 

do(s) crime(s) descritos/tipificados na Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e 

art. 35, caput, n/f do art. 69 do CP – concurso material - art. 387 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA

Processo Número: 8010209-04.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL OTENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - 0008311-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - 0008117-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO J. DE A. C. FILHO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA RUA Castelo 

B r a n c o ,  0 ,  C e n t r o  -  A R A P U T A N G A  P r o c e s s o  n . 

0010209-80.2014.811.0058 Polo ativo: GABRIEL OTENIO DA SILVA Polo 

passivo: VRG LINHAS AEREAS S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GABRIEL OTENIO DA SILVA e VRG 

LINHAS AEREAS S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito, em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada ? CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto, com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito ? art. 53 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 

794, I, do CPC/NCPC, arts. 924, II e 925. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso ? CNGC, art. 317, § 4º - ?Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância ? Apolo ou PROJUDI?, P. 

I. Cumpra. ARAPUTANGA-MT, 24/02/2017 19:42. (assinado digitalmente) 

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA

Processo Número: 8010027-81.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - 0003642-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVELINA P. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - 0014238-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO J. DE A. C. FILHO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 350 de 456



ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA RUA Castelo 

B r a n c o ,  0 ,  C e n t r o  -  A R A P U T A N G A  P r o c e s s o  n . 

0010027-60.2015.811.0058 Polo ativo: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA 

Polo passivo: ARVELINA P. R. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência 

de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada ? CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com 

seus documentos ? art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 ? e, transitada em 

julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), 

assim como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação ? Lei n. 

9.099/95, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) ? art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e 475-J do CPC/NCPC, 

art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção 

processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos ? 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/95 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

? Lei n. 9.099/95, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO ? Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes ? art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço ? 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo ? CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida ? 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário ? NCPC, art. 517. Transcorrido o prazo in albis (sem 

pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), ? CPC, 655-A/NCPC, art. 

854 e ss. - - com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - 

CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ? CNPJ do devedor, 

volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via sistema 

BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em nome deste 

e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado 

na execução ? penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no 

DETRAN, via sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á 

mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bem(s), onde se encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a 

guarda de terceiros ? NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que 

constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora com a 

especificação dos bens, com suas características, e o estado em que se 

encontram, bem como o seu valor ? NCPC, art. 870 e ss. -, 

removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e depositando esse(s) 

bem(ns) penhorado(s) com a parte credora/exequente, por não haver 

depositário judicial ? NCPC, art. 840, II e § 1º -, salvo nos casos de difícil 

remoção ou quando anuir o credor/exequente, hipótese em que poderá 

ser depositada com o devedor/executado ? NCPC, art. 840, § 2º -, 

ressaltando que os bens que guarnecem a residência do devedor, desde 

que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis ? Enunciado n. 14 

do FONAJE. O(a) OJA, quando não encontrar bens penhoráveis, 

independentemente de determinação judicial expressa, deverá descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

executado, quando este for pessoa jurídica, bem como nomear o 

devedor/executado ou seu representante legal como depositário 

provisório de tais bens listados, até ulterior determinação do magistrado ? 

NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. Esclareço que, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação 

do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação 

de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial ? 

NCPC, art. 844. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) ? CPC, art. 475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/95, 

art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da 

intimação da penhora ou data de eventual depósito espontâneo, OFEREÇA 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 121, 142 e 

156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, 

esse aprovado no XXVIII FONAJE ? BA ? 24 a 26 de novembro de 2010 e 

este aprovado no XXX FONAJE ? SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem 

como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado 

de Mato Grosso. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a 

adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não 

solucionada a lide ou requerida a adjudicação ? NCPC, art. 876 e ss. -, 

INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) 

promover a alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária ? CPC, 

art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI ? 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

ARAPUTANGA-MT, 24/02/2017 21:10. (assinado digitalmente) RENATO 

JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30096 Nr: 754-79.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:

 Vistos em correição,

Intime-se o advogado da parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 2843-26.2016.811.0088

 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: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 
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OAB:16173/O

 Intimação da defesa para ciência do cálculo de ref: 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 2269-03.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b

 Vistos em correição.

Mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Diogo 

José de Almeida, por seus próprios fundamentos, visto que presentes os 

requisitos legais, não tendo havido mudança fática desde a sua 

decretação.

No mais, trata-se de resposta à acusação apresentada pelo acusado 

Diogo José de Almeida, por meio de seu defensor dativo (ref. 31).

Pois bem.

O juízo a ser exercido, neste momento, é apenas o de verificar se, na 

hipótese, encontra-se ou não presente alguma das causas de absolvição 

sumária do acusado previstas no 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).

Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de 

absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas nos autos, 

vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de 

culpabilidade deve ser manifesta.

 A atipicidade do crime deve ser evidente.

Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se poderá 

verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo do delito.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição sumária em face da 

tese de legítima defesa, ao menos, isso não se encontra comprovado 

neste momento processual.

Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.

Designo a data de 20 de abril de 2017, às 15h30min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

o defensor dativo (Dr. Astilho).

Ciência ao Ministério Público.

Desde já determino a expedição de carta precatória para interrogatório do 

acusado, bem como eventuais testemunhas residentes em outras 

Comarcas.

Requisite-se se necessário.

Sirva-se a presente como CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62870 Nr: 2519-36.2016.811.0088

 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): GLEICIANE REIS, GILSON MARTINS MANDIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b

 Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou GLEICIANE REIS, 

vulgo “Gleici”, e GILSON MARTINS MANDIGA, vulgo “Gilsão”, como 

incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

 Devidamente notificados os acusados apresentaram defesa preliminar no 

movimento ref. 29 e 45, por meio de defensor dativo, não alegando 

nenhuma matéria preliminar.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O juízo a ser exercido, neste momento, é apenas o de verificar se, na 

hipótese, encontra-se ou não presente alguma das causas de absolvição 

sumária dos acusados previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, verbis:

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).

Observa-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de 

absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas nos autos, 

vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de 

culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime deve ser 

evidente.

Os elementos constantes dos autos revelam indícios da prática dos fatos 

narrados na inicial e tais fatos devem ser apurados em regular instrução a 

fim de se comprovar ou não a materialidade e autoria delitiva dos 

denunciados, sem olvidar, porém, que vige o princípio do in dubio pro reo e 

o ônus acusatório é do Ministério Público.

Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se poderá 

verificar a existência do elemento subjetivo.

Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária dos acusados, dou prosseguimento ao feito.

Diante do exposto, havendo indícios suficientes da autoria e prova da 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra GLEICIANE REIS, 

vulgo “Gleici”, e GILSON MARTINS MANDIGA, vulgo “Gilsão”, dando-os 

como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06”, por 

preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 

2017, às 14h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Citem-se e intimem-se os acusados.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Desde já determino a expedição de carta precatória para interrogatório do 

acusado e eventuais testemunhas residentes em outras Comarcas.

Tendo em vista o reduzido número de servidores, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63772 Nr: 3234-78.2016.811.0088

 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): CELSO LOVO, JESSICA CRISTINA CHAVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Diante do exposto, havendo indícios suficientes da autoria e prova da 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida CELSO LOVO e JÉSSICA 

CRISTINA CHAVES MOREIRA, dando-os como incursos nas penas dos 

crimes tipificado no artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 352 de 456



por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril 

de 2017, às 15h30min.Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências deste juízo. Citem-se e intimem-se os acusados.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes, bem como o defensor dativo (Dr. 

Moacir).Ciência ao Ministério Público. Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório dos acusados e eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Tendo em vista o reduzido 

número de servidores, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA e 

OFÍCIO.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64258 Nr: 3633-10.2016.811.0088

 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): DHYEK SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

 A princípio, determino o cumprimento integral da decisão proferida na ref. 

76.

Mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos 

autos código 63588, por seus próprios fundamentos, visto que presentes 

os requisitos legais, não tendo havido mudança fática desde a sua 

decretação.

No mais, dê vista dos autos às partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, primeiro o Ministério Público.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57475 Nr: 930-43.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SIDNEY DA CONCEIÇÃO ESTEVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-b

 Vistos em correição.

O feito encontra-se preparado para julgamento em plenário.

Passo ao sucinto relatório (art. 423, inc. II, do CPP).

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de LUIS SIDNEY DA 

CONCEIÇÃO ESTEVO pela prática, em tesem do crime previsto no artigo 

121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão 

de que no dia 14 de julho de 2015, por volta das 03h30min, na residência 

situada à Rua Mato Grosso, 42, Cohab Nova, neste Município de 

Aripuanã/MT, o denunciado LUIS SIDNEY DA CONCEIÇÃO ESTEVO, agindo 

com inequívoco animus necandi, por motivo fútil, desferiu golpes de faca 

contra a vítima Luiz Guimarães Andrade, causando-lhe as lesões 

descritas às fls. 12/13 e mapa topográfico de lesões fls. 14 e somente não 

logrou êxito em consumar seu intento criminoso por razões alheias à sua 

vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

 Segundo constou, o denunciado agiu por motivo fútil, uma vez que o delito 

foi perpetrado em razão de a vítima ter deitado em sua cama.

 Ainda, ficou consignado que os ferimentos só não causaram a morte do 

ofendido por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima 

foi prontamente encaminhada para atendimento médico.

 A denúncia foi recebida em data de 30/07/2015 (ref. 5).

 O réu foi pessoalmente citado (ref. 20), oportunidade em que informou 

hipossuficiência, razão pela qual foi nomeado defensor dativo para 

patrocinar a sua defesa (ref. 25).

A resposta à acusação foi apresentada em data de 06/10/2015, tendo 

sido arroladas as mesmas testemunhas da acusação (ref. 32).

 À ref. 38, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do acusado, 

ante a ausência de qualquer fato novo que pudesse modificar tal 

condição, e designada audiência da instrução e julgamento.

 Em audiência de instrução, foram inquiridas 03 (três) testemunhas de 

acusação e a vítima (ref. 55). E, na mesma oportunidade, o acusado foi 

interrogado.

 O Ministério Público apresentou alegações finais (ref. 60), sustentando 

estar presente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 

pugnando pela pronúncia do réu nos termos em que foi denunciado.

 A defesa apresentou suas alegações finais (ref. 64), requerendo a 

absolvição e a impronúncia do denunciado, em razão do delito não ter sido 

praticado em legítima defesa.

 Foi proferida sentença de pronúncia, por meio da qual o réu foi 

pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal.

Transitada em julgada a sentença de pronúncia (ref. 84), a acusação e 

defesa deram cumprimento ao art. 422 do CPP (ref. 87 e 91).

Como prova técnica consta laudo de exame de lesões corporais 

digitalizada nos autos.

É o relatório.

Designo o DIA 05 DE MAIO DE 2017, ÀS 08H15MIN, para a sessão do 

Tribunal do Júri.

Intimem-se o defensor dativo (Dr. Astilho Demétrio Urbieta), o Ministério 

Público, o réu, a vítima, as testemunhas e os jurados.

Expeça-se carta precatória para a intimação de eventuais testemunhas 

residentes em outra comarca.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No mais, passo a analisar eventual revogação da prisão preventiva do 

acusado.

 Toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo 

princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente 

previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11.

Não obstante, para a decretação da prisão preventiva, dada a sua 

natureza cautelar, é exigida a presença dos pressupostos (prova da 

existência do crime e indícios suficientes da autoria/participação) e 

fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal), ambos elencados no art. 312 do CPP, bem como das condições 

previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o 

réu foi pronunciado nos autos. Ademais, a liberdade do réu apresenta 

risco para a ordem pública, vez que novos delitos poderão ser praticados, 

o que preenche o requisito previsto no art. 312 do CPP.

 No caso em epígrafe, o réu foi preso por tentativa de homicídio, crime 

equiparado a hediondo, preenchendo os requisitos do artigo 313, CPP. Em 

liberdade, há sérios indícios de que encontrará os mesmos estímulos para 

voltar a praticar o fato criminoso.

Portanto, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da 

prisão preventiva, bem como de um dos fundamentos que a autorizaram 

(garantia da ordem pública), MANTENHO a prisão preventiva anteriormente 

decretada (art. 387, § 1º, CPP).

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Vistos etc.

Mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, por 

seus próprios fundamentos, visto que presentes os requisitos legais, não 

tendo havido mudança fática desde a sua decretação.

No mais, certifique-se acerca da tempestividade do recurso interposto 

pela defesa na ref. 61.

1. EM SENDO TEMPESTIVO, recebo a apelação, em seu efeito devolutivo.

2. Intime-se a parte recorrente, por intermédio de seu defensor, para 

apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

3. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias (art. 600 do CPP).

4. Oportunamente, remetam-se ao egrégio Tribunal de Justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 353 de 456



5. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64457 Nr: 12-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DA SILVA, LUIZ FERNANDO 

DE OLIVEIRA, JULIANO CESAR BORGES, JONAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

Mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, por 

seus próprios fundamentos, visto que presentes os requisitos legais, não 

tendo havido mudança fática desde a sua decretação.

Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor do acusado JONAS PEREIRA (ref. 70), determino sua citação, 

para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, 

art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 

396 e 396-A do CPP).

Quando da efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá 

indagar ao acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.

 Com a resposta apresentada pelo acusado, retornem conclusos para os 

fins do CPP, art. 397.

No mais, considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva das 

testemunhas Talisson da Conceição Barbolino e Mateus Pereira Delfino e, 

tratando-se de testemunhas comuns, manifeste-se à defesa se insiste ou 

não em suas oitivas. Em caso positivo, deverá informar endereço das 

mesmas.

Após, venham os autos conclusos para novas deliberações.

 Intime-se.

Em razão do número reduzido de servidores na secretaria, sirva-se a 

presente como CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

OFÍCIO.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24290 Nr: 526-29.2010.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte autora mesmo devidamente intimada, consoante 

verifica-se da publicação do DJE juntada aos autos, deixou transcorrer o 

prazo de 05 (cinco) dias, em 09/01/2017, sem providenciar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para fins de intimação do requerido 

das sentenças de fls. 52/60 e 68 para fins de trânsito em julgado para o 

requerido. Em razão disso faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18553 Nr: 671-27.2006.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDO BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de aposentadoria por idade de trabalhador rural 

promovida por IVANDRO BOURSCHEID em face do INSS.

Conforme certidão fl.239, as partes deixaram transcorrer o prazo de 15 

dias sem se manifestarem acerca do retorno dos autos.

 Prevê o 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, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo 

executivo, ante o abandono da causa por mais de 30 dias.

 INTIMEM-SE as partes.

Sem custas por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

P.I.C. Após, arquive-se com baixas e anotações de costume.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17309 Nr: 1234-55.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROBERTO ALBINO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento redesignada para a 

data de 12 de abril de 2017, às 16 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22256 Nr: 1492-60.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PONZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 Intime-se a Fazenda Pública para que se manifeste acerca da 

petição/cálculos apresentados pela autora fl.104/110, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 1282-28.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA, VALDEIR 

GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.,

 Em atenção ao teor da petição do réu à ref.: 111 deste feito, DETERMINO 

que se proceda a intimação do causídico Dr. Rafael Gil Silva, OAB / MT n.º 
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20.303/O, para que promova a defesa do acusado, nos interesses 

manifestados por Givanildo Sales da Silva na aludida petição e, para isso, 

devolvo aquele patrono o prazo recursal, eis que declaro neste despacho 

a nulidade do ato de intimação da sentença outrora realizado.

Intime-se.

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 1357-67.2016.811.0100

 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: EMHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para que no 

prazo legal apresente as constrarrazões do Recurso de Apelação 

insterposto (Ref. 13).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 469-40.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA! - 

OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60920 Nr: 1080-51.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ANTONIO VON BORROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência instrutória designada para o dia 11 de abril de 2017, às 

13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63839 Nr: 342-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON, DORVAL 

SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, como observo a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível aos exequentes e/ou de difícil reparação, bem como o risco ao 

resultado útil do presente processo, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

DE URGÊNCIA requerida e DETERMINO o ARRESTO de:- 7.600 (sete mil e 

seiscentas) sacas de soja, de 60 kgs cada, padrão CONCEX, com 

classificação de até 14% de umidade, 1% de impurezas e 8% de grãos 

ardidos ou avariados, sem qualquer dedução de desconto, imposto ou 

taxa, pela cotação do dia no município de Brasnorte – MT, relativa a 

obrigação principal, produto este cultivado nas FAZENDAS SANTA 

ISABEL e SANTA ISABEL I, matriculados sob os ns. 2685 e 5332, do CRI 

de Brasnorte – MT, depositando-o na empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA., com endereço na Rodovia MT 170 Km180, em 

Brasnorte – MT, em nome dos executados, respeitando-se as cautelas da 

lei e as medidas de praxe;Defiro desde já reforço policial, acaso seja 

necessário.Determino ainda a CITAÇÃO dos executados, para querendo, 

responder a presente ação no prazo legal, podendo o oficial de justiça 

citar os executados no momento do cumprimento do arresto;Cumpra-se 

servindo a cópia da presente decisão como o necessário 

(MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/PRECATÓRIA/CARTA).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 266-43.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1- Verifico que a decisão de folha 82 ainda não foi cumprida integralmente, 

sendo referido que houve a apresentação de laudo pericial antes da 

contestação, por isso este Juízo determinou a efetivação de laudo 

complementar, observando os quesitos trazidos com a contestação.

2- Dessa forma, primeiramente, intime-se a parte autora para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias , apresentar quesitos complementares.

3- Após, intime-se novamente o perito para que complemente o laudo 

pericial apresentado às folhas 60/61, observando os quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, conforme item 02, e os 

quesitos apresentados pelo Requerido (fls. 68-69); o pagamento dos 

honorários periciais deverá atender ao disposto na folha 82.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21759 Nr: 751-24.2007.811.0110

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANGA, VENERANDA MARIA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Extrai-se da petição de folhas 80, que o credor apenas pugna pela juntada 

do comprovante de depósito, porém, não colaciona aos autos o referido 

comprovante, sendo assim, intime-se o autor para realizar a juntada do 

citado comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 908-16.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 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.
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Processo em ordem.

Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36406 Nr: 348-40.2016.811.0110

 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: MAXIMO GAMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 828-18.2016.811.0110

 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): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre decisão de folhas 24 a 26 em 

5 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 107-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, GERALDA RODRIGUES DA SILVA, 

JOSE RODRIGUES DA SILVA, DIVINA APARECIDA DOS SANTOS, 

BENEDITO RODRIGUES DE ARAÚJO, CÍCERO RODRIGUES DE ARAÚJO, 

SEBASTIANA FILOMENA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MARLENE ARAÚJO 

DANTAS, MARLY RODRIGUES DE ARAÚJO, APARECIDA RODRIGUES DE 

ARAÚJO SILVA, NILVA CORREIA DA SILVA, IRIA APARECIDA DE JESUS, 

IVANILDE CORREIA RODRIGUES, SELENITA RODRIGUES DOS SANTOS, 

SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MAURA CORREIA DA SILVA, MAURO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20468 Nr: 1123-07.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BELCHOR DE SOUSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

se tem interesse no prosseguimento do processo.

Após, nada havendo consignado, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1417-25.2007.811.0110

 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: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO AUGUSTO BIZZOTTO DE 

CARVALHO - OAB:23177/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da tramitação 

prioritária do processo, (...)Pelo exposto, DEFIRO o prosseguimento dos 

feitos para intimação dos peritos (fls.413-417), a fim de que possa ser 

efetivado o memorial descritivo.Dos Requerimentos de Cumprimento de 

SentençaConstata-se dos autos que o acórdão transitou em julgado em 

19/04/2016, no qual foi mantida a sentença de folhas 643-649.

(...)determino o prosseguimento do feito e, portanto:a)Intimem-se os 

peritos (fls. fls.413-417), para que, no prazo de 20 dias, seja informado o 

prazo, meios e demais especificidades para a organização do memorial 

descritivo, conforme art. 597 e seguintes do CPC.a1) Com a manifestação 

dos peritos, intimem-se as partes para se manifestar do prazo comum de 

15 (quinze) dias (art.586 e 597 do CPC). b)Diante dos requerimentos de 

folhas 989-987, 992-993, 997-998 e 1002-1006; intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito descrito na sentença (fls.643-649), nos termos do art. 524 do 

CPC.b1)Com a juntada do demonstrativo de crédito, intime-se o Requerido, 

André Jamal, por meio de seu Patrono, para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).b2)Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito.c)Extraia-se cópia das folhas 592-595, 988-993 e 

997-1002, a fim de que sejam encaminhadas ao Ministério Público para 

conhecimento. Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33328 Nr: 893-81.2014.811.0110

 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: MARILHA G. DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34136 Nr: 141-75.2015.811.0110

 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: SONIA JACINTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Não havendo preliminares nem prejudiciais de mérito, verifica-se que a lide 
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consite nos bens a serem partilhados.

Postergo a análise do pedido de folha 119 para o momento da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2017, às 

17h30min (horario de Cuiabá-MT).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 210-10.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:/MT 16122-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intimem-se as partes para , no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

sobre o cálculo de folhas 26.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35116 Nr: 652-73.2015.811.0110

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO ANDRADE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Sentença-> Extinção sem resolução de 

mérito->Desistência.. 51).DISPOSITIVOAssim, nos termos dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.Condeno a autora nas custas processuais, diante do 

princípio da causalidade, entretanto suspendo a exigibilidade (fls. 13). Fixo 

os honorários da advogada nomeada Dra. IANDRA SANTOS MORAIS no 

montante de 06 (seis) URH’s, conforme tabela de honorários da OAB 

(tabela XI, Advocacia no Juízo de Família e Sucessões. Interdição. 11.1 - 

mínimo: 6 URH. Expeça-se certidão em favor da referida 

advogada.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 748-88.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBMS, GAMS, JOSILENE MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para manifestar sobre folhas 26 e 27 no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 146-63.2016.811.0110

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Intimar a parte autora para no prazo legal apresentar impugnação

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94637 Nr: 609-95.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERMINO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - OAB:15563

 Autos virtuais (Id. 94637)

Carta Precatória Cível – Comarca De Origem 2° Vara Criminal Sinop/MT - 

Processo: 6400-46.2016 (264777)

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunha para o dia 06 de junho de 2017, às 15:20 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se, inclusive a defesa via DJE.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93223 Nr: 2452-32.2016.811.0101

 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: LUCIA DE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (ID. 93223)

Ação de Adjudicação Compulsória.

Vistos.

1. Recebo a inicial em todos os seus termos.

2. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

3. Tendo em vista o interesse da parte autora em conciliar, DESIGNO 

audiência com a Sra. Conciliadora para o dia 22 de junho de 2017, às 

09:50 horas.

4. INTIME-SE a parte requerente 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).

5. 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).

 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.

6. 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).

7. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, voltem conclusos.

8. Ciência a Defensoria Pública.

9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 81083 Nr: 232-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAICLINI BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO SIRENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:133164/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Gehlen - OAB:OAB/ 

RS-5821, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 “Vistos. 1. Tendo em vista que as partes não apresentaram rol de 

testemunhas, resta prejudicada a produção de prova oral. Assim, declaro 

encerrada a instrução processual. 2. Intime-se a parte Requerida para 

apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Em 

seguida, conclusos para sentença. 4. Diligências necessárias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82442 Nr: 1636-55.2013.811.0101

 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: VDSP, DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, Carmem Cristina Garbossa - OAB:7389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1636-55.2013.811.0101 (Id. 82442)

Ação de Interdição

 Requerente: VALDEMAR DOS SANTOS PAZ e outro

Requerido: ELIAS FONSECA PAZ

Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 31, suspendo a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da sentença, ou até que se comprove que os autores 

possuem condições de arcar com o pagamento, por força do art. 98, §3º, 

do CPC.

2. Arquivem-se.

 Cláudia, 20 de março de 2017.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94640 Nr: 612-50.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO ALVES DA SILVA, PAULO CÉSAR 

VIECELLI, ERINEU DIESEL, VALTUIR CAMILLO, APARECIDO RIBEIRO 

ALVES, NÁDIA APARECIDA DE PRÁ SPONCHIADO SILVA, JÉSSICA 

FRANCIELI GONÇALVES DUARTE GUARDA, NEURI PERONDI, SIMONI 

APARECIDA SANTOS, GELSON ESIO SMORCINSKI, LUIS ANTONIO 

TREVISAN VEDOIN, DARCI VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO 

NETO - OAB:MT-9.490, LUCIANA WERNER - OAB:OAB-MT 12.222, 

ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Autos virtuais (Id. 94640)

Carta Precatória Cível – Comarca De Origem 1° Vara Federal Da Subseção 

Judiciária De Sinop/MT - Processo: 2009.36.03.003901-6

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição das testemunhas para o dia 06 de junho de 2017, às 14:00 

horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94747 Nr: 673-08.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CASARI, ROSELI AP. ABRAHÃO 

CASARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 673-08.2017.811.0101 (Cód. 94747).

Vistos.

1. Tendo em vista a informação prestada pela parte Autora que protocolou 

a petição na Comarca diversa de forma equivocada, sendo a competência 

correta na Comarca de Paranaíta/MT, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO DA 

PRESENTE AÇÃO ante a informação de fl. 124.

2. Deixo de remeter o processo à Paranaíta/MT, eis que não é de 

competência deste Juízo fazê-lo, pois foi culpa exclusiva do autor ao 

protocolar erroneamente.

3. Intime-se o autor da presente decisão.

 4. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54364 Nr: 943-42.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MACHADO, MAURO VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 “Vistos. Tendo em vista a certidão do meirinho, informando que a 

testemunha EDENILSON não foi localizada, resta prejudicado o presente 

ato. Assim, concedo à defesa prazo de 10 (dez) dias para informar o atual 

endereço da sua testemunha, sob pena de preclusão. Informado o 

endereço, voltem conclusos para designação de nova data de audiência. 

Diligências necessárias.”

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71729 Nr: 621-34.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Valentin de Araújo, Sergio Pereira 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745/MT, Alexandro Gutjahr dos Santos - OAB:16.496/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se os advogados dos réus para que apresentem as alegações 

finais no prazo legal.

Sem prejuízo, certifique-se nos autos quem são os advogados dos réus, 

cadastrando-os devidamente no sistema junto ao processo em epígrafe, 

com vistas a lhe possibilitarem o recebimento das intimações via DJE.

Por fim, determino que seja excluído dos autos o advogado Marcos Arnold, 

uma vez que sua nomeação foi para atuar em apenas um dos atos do 

processo.

Às providências com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72954 Nr: 1243-16.2016.811.0105

 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: FLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65186 Nr: 607-21.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de ALERI CAETANO DE ALMEIDA e OLIVEIRA ROSA DE ALMEIDA. 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil em que o matrimônio foi realizado, a 

fim de que seja averbada a presente decisão junto à Certidão de 

Casamento.Descabem custas.Expeçam-se a certidão de honorários ao 

advogado dativo, nos moldes determinados à fls. 18.Condeno a parte 

sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no 

mínimo legal.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

respectivas baixas de distribuição.INTIMEM-SE as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 644-77.2016.811.0105

 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: APP, HPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, impulsiono os autos, nos termos do art. 

784, parágrafo único, da CNGC, com a finalidade de intimar a parte autora 

para que se manifeste acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77345 Nr: 729-29.2017.811.0105

 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: EPB, NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de guarda c/c alimentos proposta por EDUARDO 

PAULINO BEZ, representado no ato por sua genitora NARA MARIA BEZ, 

em face de ADERALDO GOMES DA SILVA.

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).

No que tange ao pedido de alimentos, a relação jurídica material 

envolvendo o filho, por meio da representante, e o réu é devida, entretanto 

no que circunda o pedido de guarda cabe ressaltar que deve ser 

procedido entre a representante e o réu, 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 

da mãe ao polo ativo da ação; ou b) discutir nos autos apenas os pedidos 

de alimentos, deixando-se o restante para apreciação em processo 

próprio.

Dessa forma, intime-se a autora 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.: 77719 Nr: 967-48.2017.811.0105

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIWAL SANTANA SOARES, RODOLFO CEZAR 

ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC c.c. art. 10 da 

Lei n. 9.507/97, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito.Deixo de condenar o impetrante em custas e honorários 

advocatícios por orientação do art. 5º, inciso LXXVII, da CF.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 1245-20.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Alves Barbosa, Reginaldo de Bernadino 

Rodrigues, Josuel Barbosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, Carlos Roberto Ferreira Martins - 

OAB:11706/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 05 de maio de 2017.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71360 Nr: 443-85.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR NERES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Gutjahr dos 

Santos - OAB:16.496/MT

 Vistos em correição.

Cumpram-se as determinações de decisão de Ref. 80 com urgência (RÉU 

PRESO AGUARDANDO AUDIÊNCIA).

Abra-se vista dos autos para o Ministério Público se manifestar acerca 

dos documentos juntados às Ref. 85/86.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 2143-96.2016.811.0105
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 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: FAS, WSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, constatou a presença dos acima 

apontados. Tentada a conciliação entre as partes, a mesma restou exitosa 

nos seguintes termos: o Requerido pagará a título de pensão alimentícia o 

valor equivalente a 16% do salário mínimo, até o dia 10 de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária (Caixa Econômica, agência. 3435, 

conta poupança n. 0014495-4), cuja titularidade pertence à genitora do 

Requerente. Na prestação alimentícia se incluem 50% (cinqüenta por 

cento) das despesas médico-hospitalares, escolares e de vestuário do 

Requerente.

Dada a palavra ao Ministério Público, este assim se manifestou: M.M. Juiz, 

não se opõe ao acordo.

DELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos em correição. Trata-se de 

ação de Alimentos proposta por WILIAN SIMÃO SANTOS, representado 

por FERNANDA ARAÚJO SANTOS, contra FERNANDO SIMÃO. É o 

relatório. DECIDO. HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para 

que surta seus efeitos jurídicos, DECIDINDO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. As partes renunciam a eventuais recursos. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Expeça-se certidão 

de honorários em favor do advogado dativo que representou a parte 

requerente, nos termos determinados quando da nomeação. Cada parte 

arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. 

Descabem custas” Publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Iury Teodoro Rodrigues, 

estagiário de Gabinete, foi lavrado o presente termo que vai assinado 

pelos presentes.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39768 Nr: 1-41.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Celestino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Código: 39768

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Embargos de Declaração à sentença de ref. 57, alegando que 

houve erro material na dosimetria da pena, posto que fixou-se a pena em 1 

(um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na sequência, 

fixou-se a pena de 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa ao 

crime previsto no artigo 306 do CTB. Por fim, efetuou-se a soma das 

penas, concretizando-se definitivamente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses 

e 38 (trinta e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa. No entanto, 

verifica-se que o cálculo mostra-se equivocado, pois a soma das penas 

equivale a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, 

além de 20 (vinte) dias-multa, e não 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 38 

(trinta e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa como constou na r. 

sentença.

É o relato necessário.

DECIDO.

Recebo os presentes como Embargos de Declaração para o erro material 

apontado pela acusação.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado, bem como levantar erro material na 

decisão.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, 

e, ainda, erro material.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - ARTIGO 382 DO CPP. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - ARTIGO 382 DO CPP. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - ARTIGO 382 DO CPP. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA -- ARTIGO 382 DO CPP. 

Segundo o artigo 382 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão. Embargos acolhidos para corrigir erro material do 

acórdão e, por conseguinte, sanar vício quanto ao reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJ-MG - ED: 

10024100000710002 MG , Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 

29/01/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 05/02/2013)

Portanto, diante da jurisprudência e com fulcro nos art. 382 do Código de 

Processo Penal Brasileiro ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Assim sendo, analisando a dosimetria da pena constato ter havido erro 

material na sentença condenatória, posto que a soma mostra-se 

equivocada.

Portanto para sanar erro material existente na sentença de ref. 140, 

RETIFICO-A, passando a constar da seguinte forma:

“(...)

DO CONCURSO MATERIAL

Pelo reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido 

praticados de forma dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos 

distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar 

a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 01 (um) ano, 08 

(oito) meses e 38 (trinta e oito) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado SIDERLEY 

CELESTINO DOS SANTOS em 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 18 

(DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA..”

No mais, permanece a sentença inalterada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 21 de fevereiro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45457 Nr: 292-07.2017.811.0034

 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: Osvaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar - Dismobrás, Imp. Exp. Dist. De Móveis 

LTDA, Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de abril 

de 2017, às 13h00min. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC.Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 
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que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (CPC, art. 344).Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 21 de fevereiro de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 1195-13.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Código: 39257

DESPACHO

VISTO,

 Considerando a petição de ref. 52, REDESIGNO a audiência para o dia 30 

de março de 2017, às 13h00min (MT).

Intimem-se e cientifiquem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 20 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32760 Nr: 1441-77.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BOMFIM, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, Valdir Scherer, Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 1441-77.2013.811.0034 (Código 32760)

VISTO,

Considerando a imprescindibilidade da apresentação da nomenclatura do 

cargo da exequente, bem como dos vencimentos de tal cargo no período 

compreendido entre 11/1993 a 06/1994, INTIME-SE, novamente, a fazenda 

pública executada para, em 10 (dez) dias, apresentar referidos 

documentos, ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

cominação de multa diária por descumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39467 Nr: 1296-50.2015.811.0034

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, DEFIRO o pedido de ref.: 104. Por conseguinte, CITE-SE o 

requerido MARCELO JOAQUIM DA SILVA por edital, com prazo dilatório de 

trinta (30) dias. Por fim, transcorrido in albis o prazo da citação e 

permanecendo o requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, NOMEIO a Defensoria Pública Estadual, para 

funcionar nestes autos como curadora especial do réu, com fulcro no 

artigo 72, inciso II, segunda figura, do NCPC.Consequentemente, CANCELO 

a audiência outrora designada.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 519-02.2014.811.0034

 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: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO, Dirce Regina 

Celice Ferreira, Andrea Celice Ferreira Cathalat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Sandra Nara 

Mariussi Peixoto, Raiane Anity Peixoto, Raphael Douglas Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Demércio Luiz Gueno - OAB:11.482B

 Processo nº 519-02.2014.811.0034 (Código 34252)

VISTO,

Inicialmente, vislumbra-se que após citados por edital, os requeridos 

apresentaram contestação por meio de advogado constituído nos autos 

(ref.: 80).

Deste modo, DETERMINO seja realizada a exclusão da Defensoria Pública 

Estadual da defesa do polo passivo desta ação.

No mais, exsurge-se que a parte autora já apresentou impugnação à 

contestação (ref.: 81).

Assim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo legal, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, ou, manifestem a intenção quanto ao 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.

Por derradeiro, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise é decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 44536 Nr: 1906-81.2016.811.0034

 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: CINÉIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo de Araújo Junior - 

OAB:15341-B

 Código 44536

DESPACHO

VISTO,

Considerando que o advogado da parte autora informou previamente que 

não poderá comparecer a audiência agendada para o dia 28/03/2017, bem 

como justificou tal pedido, argumentando que neste mesmo dia às 

13h30min, estará participando de uma audiência de justificação prévia na 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, audiência esta da qual fora 

intimado na data de 20/02/2017, tudo conforme bem demonstra a 

publicação em anexo, DEFIRO o pedido de ref.: 26 e, por conseguinte, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 04 de abril de 2017, 

às 13h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, a comparecerem ao 

ato, ou expeça-se o necessário.

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 20 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 32751 Nr: 1437-40.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Processo nº 1437-40.2013.811.0034 (Código 32751)

VISTO,

INTIME-SE a parte exequente para, querendo, se manifeste acerca do 

petitório e documentos de ref.: 83, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42397 Nr: 818-08.2016.811.0034

 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: DALVA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 818-08.2016.811.0034 (Código 42397)

VISTO,

Interposto o recurso de apelação (ref.: 21), a parte apelada, intimada, 

apresentou as devidas contrarrazões (ref.: 22).

 Destarte, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 43188 Nr: 1271-03.2016.811.0034

 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: EPIFANIO FLAVIO DE GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735

 Processo nº 1271-03.2016.811.0034 (Código 43188)

VISTO,

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo legal, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, ou, manifestem a intenção quanto ao julgamento 

antecipado da lide.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.

Por derradeiro, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise é decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 45072 Nr: 100-74.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Processo nº 100-74.2017.811.0034 (Código 45072)

VISTO,

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo legal, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, ou, manifestem a intenção quanto ao julgamento 

antecipado da lide.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.

Por derradeiro, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise é decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 21 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 851-95.2016.811.0034

 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: MARIA APARECIDA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 851-95.2016.811.0034 (Código 42471)

VISTO,

Interposto o recurso de apelação (ref.: 21), a parte apelada, intimada, 

apresentou as devidas contrarrazões (ref.: 26).

 Destarte, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 22 de março de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM 

AQUINO

Processo Número: 8010399-42.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

marielly divina espirito santo OAB - 0010795-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010399-42.2015.8.11.0034 REQUERENTE: LAURA CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO-MT VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença formulado por 

LAURA CORDEIRO DOS SANTOS em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

DOM AQUINO/MT, todos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos 

que o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino/MT não estão 
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cumprindo a sentença anteriormente proferida, deixando de fornecer o 

tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico necessário ao reestabelecimento da 

saúde da exequente. Assim, requer a intimação dos executados para que 

no prazo de 48 (quarenta e oito) hora cumpram a decisum, sob pena de 

bloqueio das verbas públicas. Dessume-se que fora certificado o trânsito 

em julgado da sentença, consoante certidão de id. 5064636. Deste modo, 

com fundamento no artigo 815 do NCPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

executados na pessoa do Secretário de Estado de Saúde e Secretário 

Municipal de Saúde para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o 

cumprimento da sentença fornecendo à exequente o tratamento cirúrgico 

de “varizes bilateral” e pós-cirúrgico, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas em valores suficientes para a realização do procedimento, cujos 

orçamentos deverão serem apresentados pela parte exequente, caso 

assim não tenha sido realizado. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se 

com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo Oficial de Justiça 

plantonista se necessário for, expedindo-se o necessário. Dom 

Aquino/MT, 21 de março de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 149-35.2017.811.0093

 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: VILSON JOSÉ SCHNEIDER, ELIANE FÁTIMA DA SILVA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA, 

JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA, WENDER PEDROSO DE BARROS, 

VALDECIR VELOSO DA ROSA, BRUNO GOMES DE JESUS, SEBASTIÃO 

GOMES SOUZA, RODRIGO VELOSO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT, VANIA DE FATIMA VIAN - OAB:PR/54154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 Processo nº 149-35.2017.811.0093.

Código nº 78506.

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR, proposta por VILSON JOSÉ SCHNEIDER e ELIANE FATIMA DA 

SILVA, contra MAICON WILIAN BEZERRA DE OLIVEIRA, VALDECIR 

VELOSO DA ROSA, JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA, WENDER PEDROSO 

DE BARROS, BRUNO GOMES DE JESUS, RODRIGO VELOSO DA ROSA, e 

outros demais invasores que se mantém no local, devidamente 

qualificados nos autos.

 Aduz a inicial que os autores exercem a posse justa oriunda de contrato 

de compra e venda de direitos possessórios (fls. 112/121), desde o ano 

de 2012 e seus antecessores a mais de 16 anos de uma área de terras 

com as descrições e confrontações no mapa e memorial descritivo, 

inclusos nos autos.

Alega que, na data de 17/09/2016 o autor foi informado por seus 

funcionários da Fazenda que havia fogo na área de mato próximo a ponte 

do Rio Tartaruga nos fundos de sua área.

Sendo assim, aduz que tendo em vista a solicitação do corpo de bombeiro 

de Sorriso/MT para que fossem à área, contudo não obtendo êxito, o autor 

dirigiu-se até o local, onde se constatou a presença de algumas pessoas 

acampadas na beira da MT 140 e perceberam que estes haviam cortado a 

cerca de sua área de posse e que provavelmente os mesmos teriam 

ateado fogo na área.

Desse modo, inobstante o autor tenha efetuado uma tentativa de 

conciliação, não logrou sucesso. Sendo que, com o transcurso de alguns 

dias, os invasores expulsaram o morador vizinho, o qual residia em uma 

chácara lindeira com a área dos autores, ateando fogo em seu barraco e 

construindo porteira na estrada de acesso à referida área, bem como 

proibindo a entrada de pessoas não identificadas e autorizadas por eles.

Após uma série de considerações sobre o caso, pede a concessão de 

medida liminar, determinando-se a reintegração dos autores na posse do 

imóvel.

A inicial (fls. 04/18) veio acompanhada dos documentos de fls. 19/97, 

entre eles Boletim de Ocorrência, imagens fotográficas da área, decisões 

judiciais sobre a área em questão.

Designada audiência de justificação prévia (fls. 98/99), foi devidamente 

realizada às fls. 104/110, o qual foram inquiridas as testemunhas Osmar 

Ribeiro Melo, Lindones Cardoso da Silva, Dilceu Willibaldo Willers, Douglas 

Carniel, Lodovico Pedro Favero, bem como determinado por este Juízo a 

juntada do contrato de compra e venda objeto da ação.

 Parte autora peticionou às fls. 111, cumprindo a determinação judicial, 

juntando aos autos o referido contrato (fls. 112/121).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tenho que merece guarida o pedido 

liminar de reintegração de posse requerida pela parte autora.

 A posse do bem, bem como, a prática de atos de esbulho restou 

confirmada pelos documentos encartados nos autos, demonstrados 

através de Boletim de Ocorrência, imagens fotográficas da área, decisões 

judiciais sobre a área em questão, e contratos.

Ainda, quanto às testemunhas inquiridas em juízo (Osmar Ribeiro Melo, 

Lindones Cardoso da Silva, Dilceu Willibaldo Willers, Douglas Carniel, 

Lodovico Pedro Favero), estas foram veementes em comprovarem o 

alegado pelas partes autoras, afirmando serem as requerentes as 

legitimas possuidoras do imóvel, objeto do litigio.

 Assim, tenho que a discussão paira em torno da comprovação do alegado 

esbulho, já que, conforme dito restou comprovada a legitimidade da posse 

da autora. E nesse sentido, em uma análise perfunctória dos autos, há 

indícios concretos da ocorrência do esbulho e a consequente perca da 

posse para o invasor, consoante documentações juntadas aos autos.

 Dessa forma, resta cristalino o direito invocado, merecendo a chancela 

judicial como forma de acautelar o direito à posse legítima do autor.

 Diante do exposto, estando presentes os requisitos autorizadores do art. 

561 do CPC, isto é, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em 

razão de ato ilícito e data de sua ocorrência, impõe-se o deferimento do 

pedido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - CONVERSÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE LIMINAR - POSSIBILIDADE - 

PROVA DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO. Convencido o magistrado 

da presença dos requisitos contidos no art. 927 do CPC, nada obsta a 

concessão da liminar de reintegração de posse, assegurando ao autor o 

retorno ao 'status quo ante'. A liminar de reintegração somente será 

concedida quando se tratar de turbação ou perda da posse por ato 

ocorrido em menos de ano e dia, devidamente demonstrada pela parte, 

seja através das provas apresentadas com o pedido inicial, seja na 

audiência de justif icação. Agravo não provido. (TJ-MG 

107020519850920011 MG 1.0702.05.198509-2/001(1), Relator: ALBERTO 

ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/04/2008, Data 

de Publicação: 09/05/2008). (grifamos).

Assim, estando o pedido devidamente instruído, bem como comprovado os 

requisitos elencados no artigo 561 do CPC mister se faz a reintegração da 

posse para a autora.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE deduzido pelas requerentes VILSON JOSÉ 

SCHNEIDER e ELIANE FATIMA DA SILVA, para reintegrá-los na posse do 

imóvel descrito nestes autos, com lastro no art. 560 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

DETERMINO primeiramente a expedição de Mandado de desocupação 

voluntária do imóvel, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de desocupação forçada.

 Caso seja noticiado pela requerente o não cumprimento ordem de 

desocupação voluntária, EXPEÇA-SE imediatamente o competente 

mandado de reintegração de posse. Caso haja necessidade, concedo o 

reforço policial para o cumprimento do respectivo mandado, bem como a 

ordem de arrombamento.

 Intimem-se os requeridos da presente decisão, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para os réus contestarem a presente ação, advertindo 

este último de que, se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335 e 344 do 

Código de Processo Civil).

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E 

OFICÍO NO QUE COUBER.
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 22 de Março de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 80-37.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALOXZ PATRIK SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Processo nº 80-37.2016.811.0093

Código nº 75841.

Vistos, etc.

Analisando detidamente o presente feito, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara diligencie acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida nos 

autos às fls. 126, com finalidade intimação do acusado no tocante a 

sentença de pronuncia.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 

119/125.

 Depois de tudo cumprido e certificado, abra-se vista ao Ministério Público 

e Defensoria Pública para que, nos termos do art. 422 do CPP, apresentem 

no prazo de 05 dias, o rol de testemunhas que irão depor em plenário do 

Júri, juntem documentos, bem como requeiram diligencias, caso entendam 

necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 22 de Março de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79072 Nr: 531-28.2017.811.0093

 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: Madeireira Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ SCHNEIDER, ELIANE FÁTIMA DA 

SILVA SCHNEIDER, MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA, JOÃO IRIS 

GOMES DE SOUZA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, WENDER PEDROSO 

DE BARROS, BRUNO GOMES DE JESUS, SEBASTIÃO GOMES SOUZA, 

RODRIGO VELOSO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 531-28.2017.811.0093

Código nº 79072.

Vistos, etc.

DETERMINO a intimação da parte embargante, a fim de que emende a 

petição inicial, no prazo de 15 dias, comprovando em qual hipótese do Art. 

674, §2º, do NCPC, se enquadra, sob pena de indeferimento da exordial 

(artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

Feliz Natal/MT, 22 de Março de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28675 Nr: 151-72.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885 OAB/MT, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, ante a informação negativa de valores, 

para que em 20 (vinte) dias postule o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 97178 Nr: 3571-07.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DICETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por intermédio de sua advogada, Drª 

CRISTIANE BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB/MT 11.877, para manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, postulando o que bem entender 

por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 2679-74.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Firmino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação do advogado da parte denunciada Dr. Pedro Henrique 

Gonçalves OAB/MT 11.999, para juntar nos autos a comprovação do 

cumprimento das condições impostas pela suspensão condicional de fls. 

89, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 47288 Nr: 725-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLMdC, HlS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/O

 Autos: 725-05.2017.811.0036

 Código: 47288

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de fls. 58/65, 

com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal.

INTIME-SE o Recorrente, na pessoa do seu Defensor, para que, no prazo 

de 02 (dois) dias, apresente as suas razões recursais (art. 588, primeira 

parte e parágrafo único do CPP).

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para oferecer contrarrazões, 

no prazo de 02 (dois) dias (art. 588, segunda parte, do CPP).

Após, conclusos para fins do art. 589, do CPP.
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Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de Março de 2017.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 33410 Nr: 459-23.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Galbier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ícaro Gibran Reveles de 

Andrade - OAB:15.678/MT, Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:15.600-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 459-23.2014.811.0036 - 33410

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: Silvana Galbier

PARTE REQUERIDA: Gilmar Nilson

INTIMANDO: Requerente: Silvana Galbier, Cpf: 72824000910, Rg: 

4.110.492-9 SSP PR Filiação: José Carlos Galbier e Neide Batiston Galbier, 

data de nascimento: 12/05/1967, brasileiro(a), natural de Bariri-SP, 

divorciado(a), auxiliar de escritório, Endereço: Av. Porto Alegre, 1.643, 

Apto. 202, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente SILVANA GALBIER, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 9.665,26 

(nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), 

contados da expiração do prazo do presente edital. 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 21 de março de 2017.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 551-64.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados, Manoel 

Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misabel Martins Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Impulsionamento por Certidão

Certifico e dou fé que em verificação aos autos constatei que o mandado 

não foi cumprido devido a necessidade de efetuar o pagamento da 

condução do Sr. Oficial de Justiça, conforme verifica-se em certidão em 

ref. 76. Intimo a parte autora através de seu advogado para que promova 

nos autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, para cumprimento 

do mandado de penhora e avaliação no prazo de cinco (05) dias.

Guiratinga - MT, 23 de março de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 100-73.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Mendes

 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:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora requereu Execução de Sentença às 

fls. 126/129. Intimo a parte requerida para fins de, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal.

Guiratinga - MT, 23 de março de 2017.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme determinação de ref.140 intimo o réu, através de 

seu advogado, a fim de que no prazo legal apresente memoriais finais.

Guiratinga - MT, 23 de março de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 414-48.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHF, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o advogado do acusado para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 77927 Nr: 246-60.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIELA DA SILVA BASTOS CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FÁBIO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO FÁBIO SOUSA, Filiação: 

Doralice Sousa, natural de Apiacás-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, 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 
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afirmados na petição inicial. BEM COMO SUA INTIMAÇÃO para comparecer 

à Audiência redesignada para o dia 07 de abril de 2017 às 13h00min, 

neste Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol.

Resumo da Inicial: DA JUSTIÇA GRATUITA A requerente pleiteia os 

benefícios da Justiça Gratuita assegurados pela Constituição Federal, 

artigo 5º, LXXIV e Lei Federal 1060/50 tendo em vista que 

momentaneamente, não pode arcar com as despesas processuais, sem 

prejuízo de seu sustento. DOS FATOS A Requerente conviveu 

maritalmente com FRANCISCO por 03 (três) meses, quando engravidou e 

por serem novos na época não conseguiram se acertar e foram morar em 

casas separadas com os familiares e continuaram namorando. Desse 

relacionamento tiveram uma filha, a saber: LARISSA BASTOS SOUZA, 

nascida aos 20/09/2005 (10 anos), conforme certidão de nascimento em 

anexo. Ocorre, que a filha do casal sempre esteve sob a guarda e 

cuidados da genitora, e após o fim do relacionamento quando a menor 

estava com 03 (três) anos, continuou da mesma forma, ficando 

homologado em juízo um valor a título de pensão alimentícia para a filha na 

comarca de Apiacás/MT, que vem sendo depositado todo mês na conta da 

genitora, pela tia paterna (extrato bancário em anexo), pois o genitor foi 

morar fora do Brasil a sete anos. Salienta-se ainda, que o Requerido viu a 

filha quando o mesmo veio ao Brasil no final de 2013, que as vezes liga 

para a menor e fala que quando voltar a residir no Brasil vai leva-la para 

morar com ele, prometendo bens materiais para impressionar a filha. A 

Requerente já constituiu nova família, e que conviveu em união estável 

durante 02 (dois) anos e a 01 (um) ano casou-se (certidão de casamento 

em anexo) e tiveram um filho, e que seu marido trata Larissa com muito 

carinho e também está de acordo com a vontade da genitora em 

permanecer com a filha sob sua guarda. Que, a Requerente nunca proibiu 

o contato do Requerido com a filha, e sempre deixou Larissa passar as 

férias com a família do Requerido em Apiacás, mas, que nos últimos 

passeios, Larissa começou a apresentar comportamentos diferentes, 

dizendo que o pai tinha a vontade de que ela fosse morar com ele, que ele 

compraria muitas coisas para ela, causando uma confusão nos 

sentimentos da criança. Não bastasse isso, o Requerido fica 

pressionando a genitora a tirar o passaporte de Larissa, dizendo que se a 

mesma não tem tempo para fazer isso, que deixe Larissa com seus 

familiares que eles tomarão as devidas providências, deixando a genitora 

apreensiva quanto as intenções do Requerido, que a 03 (três) anos não 

vê Larissa e quando fala com a mesma é para prometer bens materiais, 

motivo pelo qual a Requerente propõe a presente Ação. DA GUARDA A 

Requerente já exerce a guarda unilateral de fato, almejando que desta 

forma há de permanecer. A doutrinadora Fabíola Santos Albuquerque, 

Poder familiar nas famílias recompostas..., pág. 171: “A unidade familiar 

persiste mesmo depois da separação de seus componentes, é um elo que 

se perpetua”. Deixando os pais de viver sob o mesmo teto, ainda que haja 

situação de conflito entre eles sobre a guarda dos filhos sujeitos ao poder 

familiar, é necessário definir a guarda, se conjunta ou unilateral. O Artigo 

1.583, § 1º e § 2º, I, II e III do Código Civil diz que: Compreende-se por 

guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 

substitua (artigo 1.584, § 5º) e, (...). A guarda unilateral será atribuída ao 

genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 

mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas 

relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – 

educação. (Grifo meu). DA TUTELA ANTECIPADA O Código de Processo 

Civil, no art. 273, instituiu a tutela antecipada, nos termos: ”O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança das alegações e: I - haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso exposto, vislumbra-se 

perfeitamente que seja concedida a tutela antecipada da guarda da menor 

a genitora, tendo em vista que o Requerido fica ameaçando em levar a 

filha para morar com o mesmo, até mesmo fora do Brasil, já que vive 

pressionando a Requerente para tirar o passaporte de Larissa, sendo que 

a menor vive com sua genitora desde o seu nascimento, motivo pelo qual 

pretende regularizar sua guarda. DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, 

pugna a Vossa Excelência: a) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei 1.060/50; b) A concessão liminar da guarda 

da menor a Requerente, a fim de esta permaneça até a decisão final deste 

juízo; c) O recebimento da presente ação e, ato contínuo, seja deferida a 

Guarda Unilateral da menor LARISSA BASTOS SOUZA, brasileira, menor, 

nascida em 20/09/2005 (certidão de nascimento em anexo), em favor da 

mãe ADRIELA DA SILVA BASTOS CALIXTO, uma vez que esta já a exerce 

de fato a guarda desde o nascimento da menor; d) A citação por edital do 

Requerido FRANCISCO FÁBIO SOUZA, já que o mesmo encontra-se 

residindo foral do Brasil, em local incerto e não sabido, para querendo 

apresentar resposta, sob pena de confissão e revelia; e) A intimação do 

Ministério Público para que apresente as manifestações que julgar 

pertinentes; f) Informa ainda, que todas as intimações deverão ser feitas 

em nome da procuradora da Requerente JULIANA SASSO ANDREOTTO, 

devidamente inscrita na OAB/MT de nº 19.981; g) Requer, ainda, a 

condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorárias advocatícios. DAS PROVAS A produção de todas as provas 

em direito admitidas, emespecial a documental e a testemunhal; DO VALOR 

DA CAUSA Dá-se à causa o valor de R$ 880, 00 (oitocentos e oitenta 

reais). Nestes termos, Pede e espera deferimento. Itaúba/MT, 21 de março 

de 2016. JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB/MT 19.981

Despacho/Decisão: Autos nº: 246-60.2016.811.0096Código n°: 

77927Vistos em correiçãoTendo em vista a justificativa apresentada, 

DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet no Ofício de n° 

145/2017/MPE/PJ-I. Assim, REDESIGNO a solenidade agendada neste 

processo para o dia 07 DE ABRIL DE 2017 ÀS 13H00MIN.CUMPRA-SE de 

acordo com despacho à ref. 10, atentando-se para que a intimação do 

requerido para o comparecimento a solenidade se dê por edital, no prazo 

de 15 (quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário.Itaúba-MT, 09 de março de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 14 de março de 2017

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47774 Nr: 746-05.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista a manifestação de fls. 306/310, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público.

 II – Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45375 Nr: 16-62.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Soares dos Santos, ANDRÉ ANTONIO 

MACIANO, AMARILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Desta forma, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO o Dr. ELTON DIOGO VIECELLI para promover a defesa do 

interesse dos acusados acima citados.Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 URH.Nos 

termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado 

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 aos 

advogados nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do 
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Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): (...)Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado mencionado para 

apresentar a defesa do acusado, na forma da lei.Quanto ao acusado 

ANDRÉ SOARES DOS SANTOS DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestar quanto a certidão da Oficiala de Justiça à ref. 

31.Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Itaúba/MT, 23 de março de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47773 Nr: 745-20.2011.811.0096

 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 MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos em correição.

I – DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme ofício de fl. 93, para 

que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA cumpra a 

determinação constante do ofício n. 904/2016 à fl. 92.

 II – Na sequencia, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70550 Nr: 792-57.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16153-A

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista a manifestação do sentenciado (fls. 110/113), DEFIRO o 

pedido de parcelamento para pagamento das custas, no valor mensal de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), extinguindo-se com o pagamento da última 

parcela.

 II – Intime-se o sentenciado efetuar o pagamento até o 5º (quinto) dia útil 

de cada mês, devendo a Secretaria providenciar a emissão das guias 

para pagamento.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70910 Nr: 191-17.2013.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALACRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese a decisão de fl. 52 ter recebido os embargos sem lhe atribuir 

efeito suspensivo, pende de realização de perícia da área nos autos de 

execução de obrigação de fazer n. 745-20.2011.811.0096 (Cód. 47773), 

cujo resultado irá refletir diretamente na decisão dos embargos.

 Logo, suspendo o curso dos embargos até a realização da perícia nos 

autos em apenso.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47452 Nr: 424-82.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADSP, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Vistos em correição.

 I – INTIME-SE a parte requerida por meio de seu advogado constituído (fl. 

32), para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento das custas, 

conforme cálculo de fl. 44, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 II – Após o decurso do prazo sem que haja o pagamento, expeça-se 

certidão no valor do crédito atualizado para inscrição do valor na dívida 

ativa.

 III – Na sequência, arquivem-se os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70030 Nr: 287-66.2012.811.0096

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB, DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582/O

 Vistos em correição.

 I – Tendo em vista a certidão de fls. 107/109, INTIME-SE a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos e requeira 

o que de direito.

 II – Após o decurso do prazo com ou sem manifestação, tratando-se de 

interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério Público.

 III – Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 307-57.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA TANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A, Banco HSBC Bank Brasil S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - INTIME-SE o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do 

art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

II - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

III - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando o 

Senhor Gestor Judiciário as formalidades legais.

IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70479 Nr: 742-31.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro a suspensão da execução pelo prazo de 120 (cento e vinte 

dias), conforme requerimento da exequente (fl. 88).

II – Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

 III – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 IV- CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71862 Nr: 1157-77.2013.811.0096

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALÉRIO JUNIOR - 

OAB:17.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Às fls. 50/55, RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS requereu a sua inclusão no polo passivo ao argumento de 

que recebeu da parte autora, em cessão, o crédito objeto da ação.

Da análise do termo de cessão que instrui o pleito, constata-se a ausência 

do anexo que conteria a relação dos créditos alegadamente cedidos.

Assim, INTIME-SE a peticionante, bem com a parte autora, para que junte 

aos autos o referido documento comprobatório.

 Após, venham os autos conclusos para análise.

EXPEÇA-SE novo mandado de citação no endereço juntado à fl. 60.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73065 Nr: 720-02.2014.811.0096

 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: Evaristo Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo de invasores do imóvel Fazenda Pureza 

II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491, 

RODRIGO FERNANDO NAVAS - OAB:197932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:16037, Valter Vicente Leon - OAB:MT - 4.l46-A

 Autos nº: 720-02.2014.811.0096

Código nº: 73065

Vistos etc.

Diante da petição apresentada pelo patrono do requerido, verifico que 

houve um erro na publicação do Sistema DJE.

Sendo assim, DETERMINO que seja novamente encaminhada a decisão 

para o DJE com a finalidade de intimar os advogados das partes da 

decisão já proferida nestes autos, salientando que a data correta da 

audiência designada é a que se encontra lançada no sistema APOLO, qual 

seja, 23/05/2017, mantidos os demais termos da decisão.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 23 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75378 Nr: 474-69.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAMARGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 (...) Desta forma, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO a Dr. JOÃO GUEDES CARRARA para promover a defesa do 

interesse do acusado acima citado.Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 URH.Nos 

termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado 

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 aos 

advogados nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): (...).Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado mencionado para 

apresentar a defesa do acusado, na forma da lei.Após, façam-me os 

autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Itaúba/MT, 23 de 

março de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79811 Nr: 1201-91.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de juntada de documentos apresentados pela defesa, bem 

como a inquirição de ZEUZA SATUNILIO, na condição de testemunha 

referida.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa indicar o endereço da 

testemunha.

 Atendido, INTIME-SE a testemunha para comparecimento na audiência que 

designo para o dia 23 de fevereiro de 2017 às 09h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 24244 Nr: 134-48.2003.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FARIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Tendo em vista a certidão de fl. 97, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

 II – Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38625 Nr: 25-29.2006.811.0096

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista que apenas o Município de Itaúba manifestou-se nos 

autos acerca da proposta de honorários do perito, DÊ-SE vista à 

Procuradoria Geral do Estado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a proposta apresentada às fls. 323/328.

II – Havendo discordância com o valor, INTIME-SE o perito nomeado para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 II – Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43165 Nr: 40-61.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SALES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JÚLIO - 

OAB:13.227-B

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista a certidão de fl. 135, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante carga dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

forneça dados suficientes a fim de auxiliar o preenchimento do DARF de fl. 

128, ou se preferir, junte-o nos autos devidamente preenchido.

 II – Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43966 Nr: 847-81.2007.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDAA, MDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia F. Boff - OAB:OAB/MT 

11.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Considerando a certidão à ref. 59, e tendo em vista o tempo decorrido 

desde então, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, tanto no 

endereço constante dos autos quanto no endereço informado na certidão 

supra, para que no prazo de 05 (cinco) dias dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44274 Nr: 1153-50.2007.811.0096

 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: NELSON RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE CARVALHO WHITAKER, MARIA 

JOSE WHITAKER, IVO EMILIO FROELICH, MODESTO BALDUINO ARROZI, 

ALBERTO PAGOTTO, OTTO FROELICH, AFONSO BENTO HOLZ, ALBINO 

BONIATI, ARLINDO BUTTENBENDER, LUIZ AMBROSIO GAVIRACHI, 

OTÁVIO MEOTTI, JOÃO TURRA, ANTONIO MEOTTI, NERCI DEZORDI, 

ADELCKI CAMILO BELTRAME, ANTONIO BONINI, RICARDO ZALAMENA, 

EMILIO BAMBERG, DANIEL ROSSI, ERMO BUTTENBENDER, BERNARDO 

RADIN, ANGELO TISCIANI, LUIZ DINON, GIOVANI PATERNOSTRO, 

ANGELO MONEGAT, JOÃO FABRICIO, ELISEU CASLI, ADELINO 

DOMINGOS BORTOLUZZI, FRANCISCO SAVICZKI, JOSE GASPARETTO, 

JOSE DENARDIN, SARAH COLUCCINI FRANCISCO, JOSÉ ANTONIO 

COLUCCINI FRANCISCO, MÁRCIO COLUCCINI FRANCISCO, GENUÍNO 

ORLANDO CAMBRUZZI, GERALDO PESANHA CARVALHO, SEGISMUNDO 

SAPIECZINSKI, JOSÉ SIMON WALKER, DONATO ANTÔNIO SALVEGO, 

OSCAR FREDICH, ARTHUR RUDOLF FREIBERG, GALDINO DIDONET, 

PAULO FRISHE, ANASTÁCIO FRANCISCO COLDEBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:OAB/MT 8.593, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 569.

II - Considerando a petição de fl. 572, requerendo o início da fase de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência 

fixados na decisão que apreciou os embargos de declaração (fl. 568), 

INTIME-SE a parte autora Nelson Rodrigues Teixeira, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, PAGUE o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, 

CPC), se houver.

 III - Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do 

CPC), na fase de cumprimento de sentença.

 IV - Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para 

requerer o que de direito, caso em que deverá observar os requisitos 

previstos no artigo 524 do CPC.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70246 Nr: 507-64.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneide Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido às fls. 148/149:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70516 Nr: 756-15.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, GEOMAR GUERRA, LUIS CARLOS COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – RENOVE-SE a intimação da parte exequente, mediante a remessa dos 

autos pelo prazo de 20 (vinte) dias.

II – Após o retorno dos autos, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70517 Nr: 757-97.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, LUIS CARLOS COBOS, GEOMAR GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – RENOVE-SE a intimação da parte exequente, mediante a remessa dos 

autos pelo prazo de 20 (vinte) dias.

II – Após o retorno dos autos, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70518 Nr: 758-82.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, LUIS CARLOS COBOS, GEOMAR GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – RENOVE-SE a intimação da parte exequente, mediante a remessa dos 

autos pelo prazo de 20 (vinte) dias.

II – Após o retorno dos autos, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70588 Nr: 832-39.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME, 

WANDERLENE ABREU SOUZA STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – DEFIRO o pedido formulado pela exequente à fl. 25.

II – Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Itaúba/MT, 20 de março de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70602 Nr: 846-23.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON, IVAN JOSÉ LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – CITE-SE o executado no endereço informado à fl. 30, observando-se às 

formalidades da decisão de fl. 09.

II – Restando infrutífera a citação, intime-se a parte exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 III – Havendo manifestação da parte executada, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70603 Nr: 847-08.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON, IVAN JOSÉ LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro o pedido formulado pela exequente à fl. 35.

II – Após o retorno dos autos, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71420 Nr: 701-30.2013.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARENO ANTONIO BELON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I – INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 912-66.2013.811.0096

 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: CONCEIÇÃO MARIA DE FÁTIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I – INDEFIRO o pedido de fl. 31, porquanto a revogação de mandato é ato 

privativo do outorgante que manifesta desejo em tornar sem efeito os 

poderes conferidos ao seu procurador, operando-se mediante simples 

manifestação de vontade.

 II – Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) regularize a situação processual nos autos, constituindo novo 

procurador.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 839-60.2014.811.0096

 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: SALET IORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DAGOBERTO FRANCISCO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I - INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

colacione aos autos: (i) Certidão de Nascimento atualizada dos herdeiros 

Maikon Ioris Perin, Neydara da Silva Perin e Priscila Solange Pereira Perin, 

devendo a respectiva certidão ser substituída pela certidão de casamento, 

se casados forem, ou, se falecidos, Certidão de Óbito.

II - Certidões negativas da Fazenda Pública Federal (conjunta), da Fazenda 

Pública Estadual (certidão da dívida ativa e certidão negativa de débitos) e 

Fazenda Pública Municipal (certidão negativa de débito e certidão municipal 

específica dos imóveis); bem como certidão emitida pela Procuradoria 

Geral do Estado – PGE.

 III - Escritura Pública registrada no Cartório de Registro de Imobiliário – 

devidamente acompanhada da certidão atualizada do Cartório de Registro 

Imobiliário da circunscrição do bem, acaso a escritura pública tenha sido 

lavrada há mais de 10 (dez) anos da abertura da sucessão – e 

comprovantes do IPTU dos imóveis, sob pena de extinção da ação.

 IV – No mesmo prazo, a fim de evitar nulidade futura, INTIME-SE a 

inventariante para trazer aos autos Certidão Negativa de Testamento, em 

nome da falecida, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, devendo ser observada a orientação contida no 

Provimento n. 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 
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– CNJ. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a juntada nos autos.

 V – Após a juntada dos documentos ou o decurso do prazo, ABRA-SE 

vista à Procuradora Geral do Estado – PGE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82245 Nr: 558-02.2017.811.0096

 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: GSdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:16582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 558-02.2017.811.0096

Código n°: 82245

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 37,5% 

do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) 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) Devidamente comprova do grau de parentesco, DEFIRO a guarda 

provisória dos autores à sua genitora Geslaine Santos de Brito, podendo a 

regularização quanto ao direito de visitas ser analisada na própria 

audiência ou na decisão final. Expeça-se o termo de guarda provisória, 

intimando-se a requerente a firmá-lo.

 6) DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

08 DE JUNHO DE 2017, ÀS 14H00MIN.

7) 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.

8) Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado.

9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

10) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 21 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22984 Nr: 73-27.2002.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA ANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de uma execução fiscal movida pela FAZENDA MUNICIPAL DE 

ITAÚBA/MT em face de AMELIA ANGELA.

Analisando os autos, verifico que o feito já foi sentenciado (fl. 17).

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da respectiva sentença, e após, ao 

arquivo com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70597 Nr: 841-98.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA- EPP, 

ANDERLÉIA KONECHEFF, ALGEU KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – DEFIRO o pedido formulado pela exequente à fl. 24.

II – Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77526 Nr: 85-50.2016.811.0096

 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: MECER SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 85-50.2016.811.0096

Código n°: 77526

Vistos em correição.

I - INTIME-SE o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do 

art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

II - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

III - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1° Região, observando as formalidades 

legais.

IV- Às providências.

Itaúba-MT, 23 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82119 Nr: 510-43.2017.811.0096

 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: Luiz Carlos Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

[...].Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), [...].Defiro 

o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC/2015.INTIME-SE. CITE-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 312-55.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MARIA MELQUEADES GRIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 Vistos em correição.
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I – Tendo em vista a certidão de fl. 91, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

do feito, sob pena extinção (art. 485, III do CPC).

 II – Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 III- CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45518 Nr: 155-14.2009.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO STEVANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - Banco Múltiplo, 

VISA EMPREENDIMENTOS LTDA, SERASA S/A - São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, Lucimara Rodrigues Cordeiro Tavares - OAB:3.961, 

MARCUS FÁBIO DA SILVA PIRES - OAB:OAB/SP 214.737, QUELI 

FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623, Rosana Benencase - 

OAB:120.552/SP

 Vistos em correição.

Não há falar em devolução de valores para a reclamada SERASA. Assim, 

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 464/465, porquanto apesar de 

tratar-se de parte requerida no processo a sentença de fls. 340/354 e o 

acórdão de fls. 418/419, não lhe atingiram.

 Com efeito, de acordo com a manifestação de fls. 455/458, o saldo 

remanescente deve ser transferido ao HSBC BANK BRASIL S.A. – 

BANCO MÚLTIPLO.

 Assim, INTIME-SE o reclamado HSBC para informar dados de conta 

bancária a fim de possibilitar a transferência do valor depositado nos 

autos pelo autor.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 776-77.2016.811.0027

 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: ACSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA GONÇALVES 

RODRIGUES VICENTIM - OAB:10096/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADONAY CEZAR FERREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que e DEFERIU os alimentos provisórios.

Resumo da Inicial: GEOVANNA CAROLINE SENA FERREIRA, brasileira, 

menor impúbre, nascida no dia 15 de junho de 2014, neste ato 

representada por sua genitora ANA CAROLINE SENA DA SILVA, 

brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 

2080125-4, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 049.303.331-99, 

ambas residentes e domiciliados na Av. Beija Flor, Quadra 12, Lote 12, 

centro neste Município de Itiquira/ MT, assistidas pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, propos a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de ADONAY CEZAR FERREIRA, brasileiro, solteiro, 

residente e domiciliado na Rua Florisvaldo Teixeira, nº 302, Bairro Ezequiel 

Romim, CEP 78700-00, no Município e Comarca de Rondonópolis/MT

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista a localização de vários 

endereços do requerido, Determino a sua citação pela via editalícia.Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 

havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68).

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Ottenio, digitei.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 352,00 ( Trezentos e Cinquenta e Dois 

Reais )

Conta Corrente: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46610 Nr: 2472-51.2016.811.0027

 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: LARISSA DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A, Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar 

da ação declaratória de indenização por danos morais com pedido de 

liminar ajuizada por Larissa da Silva Duarte em desfavor de Vivo/SA e 

Telefônica Brasil S/A, todos devidamente qualificados.

A autora alega que recebeu em sua residência uma cobrança de uma 

conta telefônica, de início pensou ter sido engano, ademais todos os 

dados batiam com o da mesma. Afirma ainda que nunca obteve linha 

telefônica com referida empresa e pugnou em sede de liminar pela retirada 

de seu nome das empresas de proteção ao crédito, e pela desvinculação 

de seu nome do número de celular 065 99674 9307.

 Pedido de liminar indeferido às fls. 36.

Juntou, com a inicial, os documentos de fls. 45/47.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

“In casu”, o presente pedido trata-se tão somente de pedido de 

reconsideração da liminar outrora indeferida por este Juízo.

Da análise dos autos, denoto que o referido pedido deve ser indeferido 

pelos mesmos motivos, uma vez que, os documentos juntados pela parte 

autora são os mesmos já juntados anteriormente, quais sejam as faturas 

referentes aos meses de setembro, outubro e novembro no nome da 

autora, assim, não há in casu nenhuma situação fática ou jurídica diversa 

da que fora anteriormente indeferida a referida liminar.

 Ademais, juridicamente, o meio correto e cabivel para se insurgir contra o 

indeferimento de tutela de urgência é o recurso de agravo de instrumento, 

a ser apreciado pelo órgão ad quem.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de reconsideração pelos mesmos motivos 

da decisão de outrora.

Atente-se a secretaria quanto às determinaçõeas constantes na primeira 

decisão que indeferiu o pleito liminar (fls. 36/37).

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37976 Nr: 626-33.2015.811.0027
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 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: VITOR MENDES DA SILVA

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na incial, 

condenando o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente 

em realizar o procedimento cirúrgico de angioplastia para CD em faor de 

Vitor Mendes da Silva, tornando definitiva a liminar concedida, resolvendo 

o mérito da questão nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Quanto ao valor remanescente de R$ 6.706,67 (seis mil, 

setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), expeça-se o 

respectivo alvará judicial para o levantamento do valor em favor do Estado 

de Mato Grosso.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Transcorrido o prazo para apresentação dos recursos 

voluntários, remetam-se os presentes autos ao E. TJMT para reexame 

necessário da matéria (art. 496, inciso I, do Código de Processo 

Civil).Após o retorno, não havendo novas diligências, independente de 

nova determinação, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37263 Nr: 320-64.2015.811.0027

 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: MARIA NARCISA SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria de Pensão Por Morte proposta por 

Maria Narcisa Severino em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos (as) igualmente qualificados (as).

Contestação às fls. 66/70, acompanhada dos documentos de fls. 71/76.

Impugnação às fls. 84/88.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Não havendo preliminares ou questões pendentes a serem observadas, 

declaro o feito saneado.

- Pontos Controvertidos.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

requerente e a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pelo falecido esposo da parte requerente.

- Provas.

Defiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, sob 

pena de preclusão.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de agosto de 

2017, às 2017, às 14h45min.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46230 Nr: 2207-49.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Dornel de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em Regime de Exceção.

 Executivo de pena em regular tramitação.

Retifiquem-se as guias de pena de fls. 01/02 e 36/37, devendo constar o 

termo “DEFINITIVA” ou “PROVISÓRIA.

Proceda-se a unificação das guias. Após, efetue-se a confecção do 

cálculo de pena.

Oficie-se o Diretor da unidade prisional requisitando o atestado de conduta 

carcerária e eventual planilha de remição. Sobrevindo essas informações, 

intime-se à Defesa, em seguida o Ministério Público para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, aguarde-se a realização da audiência admonitória marcada para 

o próximo dia 05/04/2017, às 15h30min.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48188 Nr: 582-43.2017.811.0027

 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: JAIR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 _CGJ, itens 

7.3 e 7.3.1 que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, 

impulsiono os autos para o setor de expedição para citação/intimação das 

partes acerca do despacho judicial.

Ainda, designo data para audiência de conciliação a ser presidida pela 

conciliadora a realizar-se no 28/06/2017, às 13:45 horas, no recinto do 

Fórum da Comarca de Itiquira-MT. Saliento que a parte autora será intimada 

via seu(s) patrono(s) pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46610 Nr: 2472-51.2016.811.0027

 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: LARISSA DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A, Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 _CGJ, itens 

7.3 e 7.3.1 que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, 

impulsiono os autos para o setor de expedição para citação/intimação das 

partes acerca do despacho judicial.

Ainda, designo data para audiência de conciliação a ser presidida pela 

conciliadora a realizar-se no 28/06/2017, às 13:30 horas, no recinto do 

Fórum da Comarca de Itiquira-MT. Saliento que a parte autora será intimada 

via seu(s) patrono(s) pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 1329-95.2014.811.0027

 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 Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada 

por Banco Safra S/A em face de Ronaldo Adriano Viana, todos 

devidamente qualificados.

Após o deferimento da liminar (fls. 27), o autor foi intimado para fornecer o 

endereço do requerido, uma vez que frustrada o cumprimento da ordem 

judicial, já que ele não foi encontrado pelo oficial de justiça no endereço 

indicado na inicial (fls. 37).

Às fls. 69 o autor indicou quatro endereços em Comarcas distintas e 

pugnou pela citação do requerido, via AR, nesses endereços. Porém, o 

juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não há previsão legal 

(fls. 71).

Intimado, via DJE, pelo seu advogado, para promover o andamento no feito 
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no prazo de 05 (cinco) dias, o autor deixou transcorrer “in albis”, 

conforme certificado às fls. 74.

Assim, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, intime-se pessoalmente o 

autor para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33573 Nr: 629-22.2014.811.0027

 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: Elielma Cruz de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

O requerido peticionou nos autos pugnando pela baixa da restrição 

veicular e pela liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado 

na conta no Banco do Brasil (fls. 147/148).

Denoto que na época (2014) este juízo determinou a restrição veicular via 

ofício físico ao Detram/MT, o que impede o desbloqueio via sistema 

RENAJUD (ON LINE). Sendo assim, expeça-se ofício ao referido órgão 

público para que promova de imediato a retirada desse gravame judicial.

Quanto a liberação do valor bloqueado, cumpra a Secretaria deste Juízo 

essa determinação contida na r. sentença, bem como as demais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43676 Nr: 731-73.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação, por meio de seu 

advogado constituído (fls. 86/87).

 Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Como o réu concordou com a proposta de suspensão condicional do 

processo ofertada pelo Ministério Público (fls. 86/87), designo para o dia 

17 de agosto de 2017, às 15h15min., audiência para o oferecimento da 

proposta.

 Intime-se o réu, o advogado constituído e o Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39206 Nr: 1184-05.2015.811.0027

 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: IVANIR KOGISKOWSKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39207 Nr: 1185-87.2015.811.0027

 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: ADMIR ALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39408 Nr: 1276-80.2015.811.0027

 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: LUCINÉIA DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 1197-04.2015.811.0027

 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: ELZA GOMES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39351 Nr: 1247-30.2015.811.0027

 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: VALDON INÁCIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39266 Nr: 1217-92.2015.811.0027

 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: João Bosco Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito da questão ao reconhecer a prescrição do direito que 

se funda a ação, com fundamento no artigo 487, II (“in fine”), do CPC.Sem 

custas e honorários advocatícios.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.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): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40868 Nr: 1894-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO TADEU KONIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCAPERES COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14.485 

OAB/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:18.900 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, no endereço 

indicado pela parte exequente, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos artigos 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, conforme determinado no despacho inicial.

Em sendo infrutífera a citação da empresa, voltem-me conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 1539-78.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santos Ferrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arabel Albrecht - OAB:16.358 

OAB/MS, CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA - OAB:8219-B, Diego 

Francisco Alves da Silva - OAB:18022/MS, EDILSON MAGRO - 

OAB:7316-B/MS

 Vistos etc.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de julho de 

2017, às 15h00, mantendo inalteradas as determinações anteriores.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46970 Nr: 2690-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhon Cleber Rodrigues Lara, Adelneuso Souza 

Lara Junior, A sociedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15616/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402

 Vistos etc.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de julho de 

2017, às 14h00, mantendo inalteradas as determinações anteriores.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48655 Nr: 940-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO NETO, Fabiano Dalla Valle, 

Marciara Borges de Oliveira Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o processo de execução de titulo extrajudicial possui 

rito próprio (art. 829 e seguintes do CPC), revogo o despacho anterior, 

com relação à designação de audiência de conciliação, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 1288-94.2015.811.0027

 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: Maria José Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente inicial.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.Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta 

de audiência da Conciliadora desta Comarca, com antecedência de no 

mínimo 30 (trinta) dias, devendo as partes comparecerem acompanhadas 

de seus procuradores devidamente constituídos.Cite-se a parte requerida 

para que, no prazo legal, ofereça resposta, com as advertências de 

praxe, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

designada.Advirto as partes 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 ou da União.Intime-se o (a) 

autor (a), por meio de sua procuradora constituída, para comparecer a 

audiência.Havendo expresso desinteresse do (a) autor (a) na realização 

do ato, independente de nova conclusão, cite-se o requerido, na forma 

acima determinada, e em havendo o desinteresse do réu na realização da 

audiência de conciliação, 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 

devida resposta, 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.: 45679 Nr: 1853-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlabor Industria e Comercio Ltda, David 

Robson Waltrick da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 960,00 (Novecentos e 

Sessenta ) reais, podendo ser depositado na conta corrente nº 16002-4, 

agência nº 2186-5 do Banco do Brasil, devendo ser comprovado nos 

autos, no prazo de 05 dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36119 Nr: 1981-15.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girlene Helena Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Veras e Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João Rodrigues - 

OAB:15658-MS, Dirlei Horn - OAB:12292/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VENICIUS DE 

MORAIS - OAB:7804

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregue as 

chaves do imóvel (Salão Seralheria) à exequente, sob pena de incidência 

de multa, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário, intime-se a Defensoria 

Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48352 Nr: 730-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Designo para o dia 18 de outubro de 2017, às 14h30min, audiência para 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações, solicitando ainda, se for 

o caso, que seja encaminhado cópia do depoimento da testemunha 

prestado na fase inquisitorial.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 Cumpra-se com eficiência o necessário, servindo a 2ª via desta como 

mandado.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 43295 Nr: 500-49.2017.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ari de Almeida, PEDRO FERREIRA DE 

SOUZA, Thucydides Francisco Conceição Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Moreira do Carmo - 

OAB:8.946, Fabiana Sumiyoshi Kawatake - OAB:OAB/MT 10.234, 

LIEDA REZENDE BRITO - OAB:12816, MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT: 17179, Michelle Fernanda Fortes - OAB:OAB/MT: 

10.159, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 18 de abril de 2017, às 16h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a). 

(...). Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime 

e cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.A(s) testemunha(s) 

deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo 

justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força 

policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no 

CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e 

ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da 

audiência no juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da 

expedição da carta precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, 

assim como é desnecessária a intimação ou condução de réu preso para 

audiência, no juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado 

ou solicitado, bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta 

precatória. (...)

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31948 Nr: 1140-83.2016.811.0048

 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: ELIZABETE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal (NCPC, art. 1007, parágrafo 3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de março de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 174-86.2017.811.0048

 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: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o 

fim de DECRETAR a suspensão dos descontos realizados indevidamente 

pelo requerido na folha de pagamento do requerente no valor de R$ 

334,60 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), débito este 

discutido na presente demanda, o que faço com supedâneo no poder 

geral de cautela, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), ex vi do artigo 537, § 4º do NCPC, expeça-se o 

necessário para tanto.5. Outrossim é dever do magistrado promover os 

meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. 

nº 242.322-SP). 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 
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conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635).6. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide 

pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

08/05/2017, às 15h00min (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.7. 

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.8. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, §3, do CPC). 9. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) 

dias.10. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de março de 2017.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34834 Nr: 618-22.2017.811.0048

 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): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na conta corrente n.º 55.100-7, agência 2230-6, 

Banco do Brasil, para efetivo cumprimento do mandado de citação (busca 

e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34410 Nr: 405-16.2017.811.0048

 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: MARIA FRANCISCA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11132 Nr: 781-46.2010.811.0048

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 16890 -B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, abro 

vista dos autos às partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, ante o Laudo Pericial apresentado às fls. 170/211.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUSCIMEIRA

Processo Número: 1000152-45.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - 15308-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALCINDO PERES DA ROSA

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 377 de 456



pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALEANDRO DO CARMO BATISTA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-436 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUSCIMEIRA

Processo Número: 1000155-97.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - 0008343-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON BELCHIOR OAB - 0017314-A/CE (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALCINDO PERES DA ROSA

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 415-08.2016.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD, AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberação das Partes, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte 

decisão:

 Visto etc.

Considerando que o a carta precatória ainda não foi cumprida, redesigno a 

audiência para o dia 10/05/2017 às 16h.

Informe-se o Juízo Deprecado e intime-se o requerido.

Saem os demais intimados.

Nada mais havendo a constar, o Meritíssimo Juiz determinou que às 

15h00min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Julia Vitória Marchioro, Estagiária 

do Gabinete, digitei o presente termo.

 Marcelândia-MT, 21 de março de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47997 Nr: 1781-29.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

À Secretaria para que expeça guia de execução de pena do réu e a envie 

Comarca de Sinop, local de sua atual residência.

CUMPRA-SE.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 12h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Julia Vitória Marchioro, Estagiária do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 21 de março de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64716 Nr: 70-76.2015.811.0109

 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): JOÃO ADELAR GOLIJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados no caderno informativo que a 

acompanha.

 DEFIRO os pedidos formulados na cota ministerial (fl.27/28), tão somente 

para anexar antecedentes criminais, envio de ofício ao órgão IBAMA, 

requisitando cópia do processo administrativo nº 02054.000352/2014-79, 

bem como oferecer os termos da suspensão condicional do processo 

criminal, caso seja possível.

 DESIGNO a data de 04/05/2017, às 15:30 horas para audiência de 

suspensão condicional do processo, que deverá comparecer 

acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa será 

patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

 Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

 Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de março de 2017.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57129 Nr: 792-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GARCIA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860

 V I S T O S.
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Tendo em vista que a data designada para a realização da audiência 

destes autos trata-se de um feriado (Dia do Servidor Público), redesigno a 

audiência para a data de 24 de outubro de 2016, às 15h30min.

 Cumpra-se, conforme decisão derradeira.

Matupá, 16 de setembro de 2016

Fabio Petengill

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53513 Nr: 1612-94.2013.811.0111

 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: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledocir Anholeto - OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito.

Intimo a parte autora, para que no prazo legal, apresente manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50226 Nr: 82-89.2012.811.0111

 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: NILZA OSTEMBERG BOBADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 82-89.2012.811.0111.

Código Apolo nº: 50226.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido in albis o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de março de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 853-33.2013.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 Autos nº 853-33.2013.811.0111 (Código 52712)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerida: Francinete Pereira Soares

Vistos.

Defiro parcialmente o pedido formulado pelo Parquet às f.66, apenas para 

determinar a intimação da causídica nomeada para apresentar 

contestação, ainda que por negativa geral, no prazo de lei.

Quanto ao pedido formulado no segundo parágrafo da cota ministerial, 

indefiro-o eis que não há pertinência direta com a ação manejada 

(destituição do poder familiar).

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 16 de março de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54279 Nr: 561-14.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARROS ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Autos nº: 561-14.2014.811.0111.Código Apolo nº: 54279. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 250, NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Valdecir Barros Albino o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem o rol de 

testemunhas e requerer o que for de direito, com fulcro no artigo 422, do 

Código de Processo Penal.(...).2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 21 de 

março de 2017.Suelen BarizonJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62674 Nr: 1370-33.2016.811.0111

 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): VALDEMIL DA SILVA, WESLEY WAGNER VAZ 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiany Thabda de Oliveira 

Marques - OAB:12116, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13563

 Autos nº: 1370-33.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 62674.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelos réus 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 04 de abril 

de 2017, às 17h15min.

2) INTIMEM-SE os réus para comparecerem à audiência mencionada, a fim 

de serem interrogados, 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 

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, 23 de março de 2017.

 Suelen Barizon
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Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66357 Nr: 699-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Claudinei Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado(a) da Polícia Judiciária Civil de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, estando ausente a comprovação do direito líquido e 

certo, somada a inadequação da via processual manejada pelo impetrante, 

torna-se incabida a sua pretensão de restituição dos bens/objetos 

apreendidos. Logo, a extinção dos autos é a medida adequada. Sobre o 

tema, é a orientação jurisprudencial: “DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - 

APREENSÃO DE VEÍCULO - IMPETRANTE QUE PRETENDE VER 

ASSEGURADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM SEDE DE MANDAMUS - 

ILÍCITO PENAL INVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL - INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA - RESTITUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO PLEITEADA 

CONSOANTE PROCEDIMENTO CONSIGNADO NOS ARTIGOS 118 A 124, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - WRIT NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR, 

Relator: Ronald Juarez Moro, Data de Julgamento: 28/08/2002, Segundo 

Grupo de Câmaras Criminais (extinto TA). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. Matupá/MT, 20 de março de 2017. Suelen Barizon Juíza 

Substituta

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2017/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES, MM. JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 CONSIDERANDO o Projeto Páscoa das Crianças e Adolescentes 

Acolhidos/2017, instituído pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção - 

CEJA;

 R E S O L V E :

 I – I N S T I T U I R o Projeto "Páscoa Solidária", a ser realizado no dia 

12.04.2017 às 17:00 horas no Salão de Júri desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.

Nobres, 23 de março de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito e Diretor do Foro

 

PORTARIA N. 15/2017/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES, MM. JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 54 do Estatuto da Criança e 

Adolescente-ECA - é dever do Estado Assegurar a Criança e Adolescente 

especialmente o item VII do mesmo artigo que assegura o atendimento no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

 R E S O L V E :

 I – I N S T I T U I R o Projeto Escrevendo o Futuro para os fins de coleta de 

materiais didáticos- escolares para crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, realizado no período de 10/02 a 02/03/2017.

 II – C O N V I D A R e comunicaro representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados, Delegado de Polícia 

Civil, servidores e público em geral para participarem.

III – As doações deverão ser depositadas nas caixas de coletas, 

distribuídos nos comércios e órgãos públicos do município.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.

Nobres, 23 de março de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito e Diretor do Foro

 

P O R T A R I A Nº 16/2017/DF.

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.;

 CONSIDERANDO o PROVIMENTO N. 19/2014/CM Dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Fisioterapia, Psicologia e Auxiliar de Consultório Dentário, no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, para atendimento dos servidores, e dá 

outras providências;

R E S O L V E :

 I – I N S T I T U I R o Projeto "PÁSCOA É VIDA NOVA" proporcionando um 

momento de fala para os servidores e promover a interação entre os 

participantes e reflexão sobre a data Comemorativa da Páscoa, a ser 

realizado no Salão de Júri desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Nobres, 23 de março de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza Substituta Diretora do Foro

 

P O R T A R I A Nº 17/2017/DF.

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO o que no dia 08 de Março comemora se o dia 

Internacional da Mulher, tendo em vista como momento de mobilização para 

conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, 

físicas e sexuais contra mulheres;

CONSIDERANDO que no dia 07/08/2017 quando a Lei Maria da Penha ( Lei 

nº 11.340/2006) completa 11 anos;

CONSIDERANDO o objetivo de estimular o combate à violência contra a 

mulher, e a iniciativa – do Supremo Tribunal Federal (STF) em parceria com 

os Tribunais de Justiça (TJ) – quer agilizar julgamentos de caos de 

feminicídio, articulando magistrado das varas criminais, tribunais de júri e 

juizados especializados a promover o andamento e a conclusão dos 

processos.

CONSIDERANDO Lei Orgânica de Assistência Social, lei nº 8.742, 

conhecida como LOAS, define como objetivos de Assistência Social: I - a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, 

à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às 

crianças e aos adolescentes carentes c) a promoção da integração ao 

mercado de trabalho.

 CONSIDERANDO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) - Tem como 

principais objetivos: contribuir para o fortalecimento da família no 

desempenho de sua função protetiva; processar a inclusão das famílias 

no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme 

necessidades; contribuir para restaurar e preservar a integridade e as 

condições de autonomia dos usuários; contribuir para romper com 

padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir para a 

reparação de danos e da incidência de violação de direitos e prevenir a 

reincidência de violação de direitos.

 R E S O L V E :

 I – I N S T I T U I R a Campanha Nacional "Justiça Pela Paz em Casa" a fim 

de intensificar as ações contra a violência no lar, a ser realizada em 

ações realizadas durante o ano de 2017.

II – ENCAMINHAR lista contendo os nomes das vitimas abrangidas pela Lei 

Maria da Penha, para o Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social, para que tais famílias sejam acompanhadas e inseridas nos 

programas que tange a tipificação dos serviços sócios assistenciais 

reforçando que trata se de publico prioritário.

III – EEXPEÇA-SE a Diretoria do Foro, mandado de intimação para 

comparecimento no CREAS.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Nobres, 23 de março de 2017. SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES Juíza Substituta Diretora do Foro

 

PORTARIA N. 18/2017-DF
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A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, MM. Juíza 

Substituta e Diretora do Foro da Comarca de Nobres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, letra "b", do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, bem como a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO o que dispõe o Provimento n. 12/2007-CGJ de 10 de abril 

de 2007;

 CONSIDERANDO finalmente os termos da Portaria n° 06/2017/DF, que 

designou correição no foro judicial e Extrajudicial, no período de 

06-03-2017 a 05-04-2017, no foro judicial e 06 e 07 no foro extrajudicial, 

bem assim, levando em consideração a necessidade da prorrogação do 

prazo para conclusão dos trabalhos correicionais.

 RESOLVE:

I - Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, no período de 06-04 a 

05-05-2017, para conclusão dos trabalhos correicionais.

 II – Encaminhe-se cópia da presente à Corregedoria Geral de Justiça e ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 III - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, notificando-se o Ministério 

Público e o Presidente da Subseção da OAB de Diamantino - MT.

 Nobres, 24 de março de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza Substituta Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55418 Nr: 804-36.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT Pharma Indústria e Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer pelo rito ordinário com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional proposta por Ernestina 

Barbosa de Moura em face de PDT Pharma Indústria e Comércio de 

Produtos Farmacêutica LTDA – EPP.

Houve deferimento do pleito liminar, à ref.5, mediante depósito judicial do 

valor de R$ 6,00 (seis reais) por cápsula.

 Comprovante de depósito judicial, à ref. 35.

Posteriormente, à ref.86, o patrono da requerente informou que a autora 

faleceu, requerendo a extinção da ação e o levantamento dos valores.

 É o relatório. Decido

 Diante da certidão de óbito da autora, à ref.86, resta caracterizada a 

ausência de condições da ação, dessa forma, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

 Em relação ao levantamento dos valores depositados, defiro-o, 

condicionando a juntada de procuração dos herdeiros da autora.

 Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedida a gratuidade da 

justiça.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50915 Nr: 1440-36.2015.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanilton Barbosa Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Caminhoneiros de NobresMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Em seguida a MM. Juíza deliberou: “Abra-se vistas dos autos para 

apresentação de memoriais finais para a parte autora, requerida e 

Município de Nobres/MT, pelo prazo de 15 (quinze) dias”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 659-77.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Antonia Celso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Bernardo 

Duzanowski - OAB:20.005-0/MT

 Processo nº: 659-77.2016.811.0030Código nº: .... III- FIXAÇÃO PONTOS 

CONTROVERTIDOSNão há preliminares a serem apreciadas. Processo em 

ordem. Não há nulidades a declarar nem outras irregularidades a 

sanar.Declaro o feito SANEADO.Fixo os pontos controvertidos da 

demanda, como sendo:a)Valor dos honorários arbitrados pela parte 

autora;b)Valor da avaliação dos bens;Intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre as provas que pretendem produzir. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-se os autos 

conclusos. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza Substituta

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 220-05.2012.811.0031

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código 

de Processo Civil. O Ministério Público está isento do pagamento das 

verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18).Condeno o requerido ao 

pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor das custas 

processuais, isentando-o do pagamento de verba honorária (Recurso 

Especial nº 1346571/PR (2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana 

Calmon. j. 05.09.2013, unânime, DJe 17.09.2013).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nortelândia-MT, 16 de fevereiro de 2017.Marina Carlos 

FrançaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 344-12.2017.811.0031

 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: Marlon Franciscato Englich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Peron, Ana dos Anjos Martins Peron, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT, Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 
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autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da 

demanda.Intime-se.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 21 de março de 

2017.Marina Carlos FrançaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36540 Nr: 244-91.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johns Barbosa dos Santos - 

OAB:35119-D

 (...) Assim, indefiro o pedido do Executado quanto ao reconhecimento do 

adimplemento a título de compras de produtos. Pois bem, tendo em vista 

que os exequentes se manifestaram às fls. 39/58, informando que o 

Exequente continua em mora, defiro o pedido de busca de valores via 

sistema BacenJud do Executado Samuel de Oliveira Araújo, CPF: 

076.856.344-57.Ressalto que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de 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 oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.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. 

(...) Outrossim, nos termos do artigo 528, § 1º do NCPC, defiro o pedido de 

protesto do pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que 

a l u d e  o  a r t .  5 1 7 ,  §  2 º ,  d o  m e s m o  d i p l o m a 

legal.Intime-se.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 03 de fevereiro de 2017.Marina 

Carlos FrançaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 142-35.2017.811.0031

 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: Marlon Franciscato Englich, MARCIO RUTILLI GUARDA 

LARA , RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO E LIVRE 

ADMISSÃO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido de medida liminar, ajuizada 

por Marlon Franciscato Endlich, Rural Distribuidora de Produtos Agricolas 

Ltda. em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi/MT.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 09/17.

Às fls. 19 pugnou pela desistência da ação e extinção do feito.

À fl. Foi determinada a emenda da petição inicial.

O embargante se manifestou às fls. 22/24, reiterando o pedido de 

desistência.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Alegando os Embargantes o desinteresse no prosseguimento da ação, 

verifico tratar-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, 

em senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Considerando que o primeiro embargante trata-se de agricultor, cujo 

patrimônio informado, torna-se crível, pois, que possui capacidade 

financeira para efetuar o pagamento das custas, e considerando que o 

segundo embargante trata-se de pessoa jurídica cuja comprovação de 

insuficiência financeira não restou comprovada nos autos, entendo 

incabível a concessão das benesses da Lei nº 1.050/60, conforme 

requerido.

Em corolário, condeno os embargantes ao pagamento de custas judiciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 21 de março de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 235-08.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ailson da Silva-ME, José Ailson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido às fls. 87/88, com efeito, DETERMINO a consulta à Receita 

Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de imposto 

de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Frustradas a diligência, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) 

ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual 

deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata.

 Decorrido in albis, o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos para sentença de extinção, nos termos do provimento 84/2014 

da CGJ.

In verbis:

“Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inercia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas (CPC/73), sob pena de extinção. 

§ 1º a intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE (...).

 Art. 2º Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos 

conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de extinção”.

Desde logo, determino que os protocolos referentes aos procedimentos 

eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente 

decisão, remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para 

observância das determinações acima, procedendo na forma do item 

2.16.4 da CNGC/MT.

Intime-se.

Às providências.

Nortelândia-MT, 22 de março de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS 

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 402-18.2006.811.0090 – código 32550

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA 

PARTE REQUERIDA/INTERDITANDO: CLAUDINEI DOS SANTOS SANTANA, 

Cpf: 02824066113, Rg: 1179298-1 SSP MT Filiação: Carlito Santana e 

Luzia Edna dos Santos Santana, data de nascimento: 13/03/1978, 

brasileiro(a), natural de Icaraima-PR, solteiro(a), Endereço: Distrito Ouro 

Branco, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 18/07/2006 VALOR DA CAUSA: R$ 300,00 FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da r. sentença de 

p. 153/157, resumidamente transcrita. SENTENÇA: "Isto posto, satisfeitas 

as exigências legais pertinentes à espécie, provada a falta de capacidade 

plena do requerido, em consonância com a opinião do nobre representante 

do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para: a) DECRETAR a interdição parcial de Claudinei dos 

Santos Santana, brasileiro, solteiro, filho de Carlito Santana e Luzia Edna 

dos Santos Santana, sem profissão definida, carteira de identidade com 

RG n.° 1179298-1, SSP/MT, e CPF n.º 028.240.661-13, residente no Distrito 

de Ouro Branco, nesta cidade; a) DECLARÁ-LO sem capacidade plena de 

exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou permanentes. 

Assim, NOMEIO-LHE curador, apenas para os atos negociais e 

patrimoniais, seu irmão, senhor Claudiomar dos Santos Santana, 

qualificado no feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida civil não 

restringidos por esta sentença, não se descartando a aplicação de 

tomada de decisão apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos 

do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se o curador para prestar compromisso 

definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 

do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se 

a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca e publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico - 

DJe), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra 

publicação. Deverá constar no edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela, eis que não se trata de 

interdição total. Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou 

especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis da 

interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 

Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos 

do curatelado, ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser 

destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 

e 1.774 do citado codex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito." Eu, técnica 

Judiciária, matrícula 24447, digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 24 de 

fevereiro de 2017. Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50985 Nr: 287-45.2016.811.0090

 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: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Pretensão de guarda promovida por Marcelo Antônio em face 

Jéssica de Melo Medeiros, qualificados nos autos. Atribuído valor à causa, 

instruída com o documento. Requerida não citada. Autor requereu a 

desistência anunciando acordo, que não juntou. Ministério Público 

favorável a desistência. É o sucinto relatório. Decido. A desistência é 

causa de extinção do processo, bastando sua homologação, levando-se 

em conta que a requerida não foi citada. Logo, deve ser acolhido o pedido 

formulado pelo requerente. Isto posto, hei por bem homologar a 

desistência da ação, de maneira JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Apesar de ser beneficiário da assistência judiciária, 

condeno o autor a pagar custas e despesas processuais, cujas 

obrigações ficam suspensas por até 05 anos, se não modificada a 

situação financeira dele, quando restará prescrita, por força dos arts. 82 

e 98, § 3º, do CPC, da Lei n.° 1.060/1950 e Lei estadual de custas n.° 

7.603/2001, e art. 5.°, inciso LXXIV, da Carta Magna. Sem honorários 

advocatícios, em vista da insistência de litigiosidade. Parte autora ciente da 

audiência e nela não compareceu, iniciando-se seu prazo de eventual 

recurso desta data, independentemente de nova intimação, a teor do art. 

1.003, § 1º, do Código de Processo Civil. Sentença publicada em 

audiência. Registre-se. Transitada em julgada, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Sai o presente intimado. Intimem-se. Cumpra-se”.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 198-37.2007.811.0090 – código 33239

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 AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA PAES PARTE 

REQUERIDA/INTERDITANDO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA, Cpf: 

01872392156, Rg: 1.799.984-7 SSP MT Filiação: Raimundo Brito de 

Almeida e Maria Rocha da Silva, data de nascimento: 20/03/1986, 

brasileiro(a), natural de Caarapó-MS, solteiro(a), Endereço: Avenida 

Ayrton Senna, Nº 74, Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2007 VALOR DA CAUSA: R$ 

350,00 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos 

termos da r. sentença de p. 125/130, resumidamente transcrita. 

SENTENÇA: "Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada a falta de capacidade plena do requerido, em 

consonância com a opinião do nobre representante do Ministério Público, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) 

DECRETAR a interdição parcial de José Francisco da Silva Almeida, 

brasileiro, solteiro, filho de Raimundo Brito de Almeida e Maria Rocha da 

Silva, sem profissão definida, Certidão de Nascimento assento n.º 7.861, 

lavrado à fl. 051-vº, do Livro n.º 13-A, do Cartório do 1º Ofício - Registro e 

Tabelionato da comarca de Caarapó/MS, residente nesta cidade; a) 

DECLARÁ-LO sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão 

de causas transitórias ou permanentes. Assim, NOMEIO-LHE curadora, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sua tia, senhora Fátima de 

Almeida Paes, qualificada no feito. Poderá praticar todos os demais atos 

da vida civil não restringidos por esta sentença, não se descartando a 

aplicação de tomada de decisão apoiada, se necessário, a critério do 

juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se a curadora para 

prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 759 do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 

107 da LRP, do art. 755 do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do 

Código Civil, registre-se a presente sentença no cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais da Comarca e publique-a na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa 

oficial (Diário da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias entre uma e outra publicação. Deverá constar no edital os 

nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da 

curatela, eis que não se trata de interdição total. Dispenso a curadora ora 

nomeada de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em 

garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 

1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar 

contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, ressalvadas as 

determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela 

desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex 

substantivo civil. Preclusas as vias recursais e adotadas as providências 

supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito." Eu, técnica judiciário, matrícula 24.447, 

digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 24 de fevereiro de 2017.

 Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS
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AUTOS N.º 661-08.2009.811.0090 - código 35326

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 AUTORA: OZANA PORTELA DE OLIVEIRA PARTE 

REQUERIDA: DORCA PORTELA DE OLIVEIRA, Cpf: 03582473147, Rg: 

2.195.752-5 SSP MT Filiação: Olisses de Oliveira e Maria Portela de 

Oliveira, data de nascimento: 30/06/1975, brasileiro(a), natural de Glória de 

dourados-MS, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Cuiabá S/n, Bairro: 

Colorado do Norte, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2009 VALOR DA CAUSA: R$ 1.520,00 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 169/173, resumidamente transcrita. SENTENÇA: "Isto 

posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada a 

incapacidade relativa da requerida, em consonância com a opinião do 

nobre representante do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR a interdição 

parcial de DORCA PORTELA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, filha de 

Ulisses de Oliveira e Maria Portela de Oliveira, sem profissão definida, 

carteira de identidade RG n.° 2195752-5, SSP/MT, e CPF sob o n.° 

035.824.731-47, residente nesta cidade; a) DECLARÁ-LA relativamente 

incapaz de exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou 

permanentes. Assim, NOMEIO-LHE curadora, apenas para os atos 

negociais e patrimoniais, sua irmã, senhora Ozana Portela de Oliveira, 

qualificada no feito. Intime-se a curadora para prestar compromisso 

definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 

do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se 

a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca e publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

imprensa local, se tiver, e na oficial (Diário Eletrônico da Justiça), por 03 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação. 

Deverá constar no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela, eis que não se trata de interdição total. 

Dispenso a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização 

em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos 

termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 

porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, 

ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 

responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do 

citado codex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. 

C. Ciência ao Ministério Público. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito." Eu, 

técnica judiciária, matrícula 24447, digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 06 de 

março de 2017.

 Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 608-32.2006.811.0090 – código 32755

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 AUTORA: MARIA DE ARAÚJO ALVES FERNANDES 

PARTE REQUERIDA/INTERIDTADO: José de Araújo Alves, Cpf: 

41772571172, Rg: 1.050.290 SSP DF Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Av. Mato Grosso, 136, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2006 VALOR DA CAUSA: R$ 350,00 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 169/173, resumidamente transcrita. SENTENÇA: "Isto 

posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada a 

falta de capacidade plena do requerido, em consonância com a opinião do 

nobre representante do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR a interdição 

parcial de José de Araújo Alves, brasileiro, solteiro, filho de Temístocles 

Alves de Araújo e Ilda Alves de Araújo, sem profissão definida, carteira de 

identidade com RG n.° 1.050.209, SSP/DF, e CPF n.º 417.725.711-72, 

residente, nesta cidade; a) DECLARÁ-LO sem capacidade plena de 

exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou permanentes. 

Assim, NOMEIO-LHE curadora, apenas para os atos negociais e 

patrimoniais, sua irmã, senhora Maria de Araújo Alves Fernandes, 

qualificada no feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida civil não 

restringidos por esta sentença, não se descartando a aplicação de 

tomada de decisão apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos 

do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se a curadora para prestar compromisso 

definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 

do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se 

a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca e publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico - 

DJe), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra 

publicação. Deverá constar no edital os nomes do interdito e da curadora, 

a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não se trata de 

interdição total. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar caução ou 

especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do 

interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 

Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos 

do curatelado, ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser 

destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 

e 1.774 do citado codex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito." Eu, técnica 

judiciária, matrícula 24447, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 1º de março de 2017. Wilson de Oliveira do 

Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 572-87.2006.811.0090 – código 32718

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 AUTORA: GERALDO DAMÁSIO DE OLIVEIRA DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2006 VALOR DA CAUSA: R$ 350,00 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 119/123, resumidamente transcrita. SENTENÇA: "Isto 

posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada a 

falta de capacidade plena do requerido, em consonância com a opinião do 

nobre representante do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR a interdição 

parcial de José Damásio de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro, filho de José 

Damásio de Oliveira e Rosália Maria da Conceição, sem profissão definida, 

carteira de identidade com RG n.° 1844801-1, SSP/MT, residente nesta 

cidade; a) DECLARÁ-LO sem capacidade plena de exprimir sua vontade, 

em razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, NOMEIO-LHE 

curador, apenas para os atos negociais e patrimoniais, seu irmão, senhor 

Geraldo Damásio de Oliveira, qualificado no feito. Poderá praticar todos os 

demais atos da vida civil não restringidos por esta sentença, não se 

descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se necessário, a 

critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se o curador 

para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto 

no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, 

inciso III, do Código Civil, registre-se a presente sentença no cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e publique-a na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, se tiver, uma vez, e 

na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação. Deverá constar 

no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os 

limites da curatela, eis que não se trata de interdição total. Dispenso o 

curador ora nomeado de prestar caução ou especialização em hipoteca 

legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos 

arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque 
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prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, 

ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 

responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do 

citado codex substantivo civil. Por fim, considerando a nomeação do nobre 

advogado Dr. Laudemar Pereira da Silva Júnior como curador especial do 

requerido (contestação de p. 41/42), bem como o grau de zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o 

tempo envolvido em sua consecução e as demais nuanças do art. 84, § 

2.º e alíneas, do CPC, as disposições respectivas da CNGC, pelo 

provimento correlato, arbitro honorários advocatícios correspondentes a 

01 UPF, a serem supridos pelo erário do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se certidão. Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. 

C. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito." Eu, técnica judiciária, 

matrícula24.447 digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 24 de fevereiro de 

2017.

 Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 192-93.2008.811.0090 – código 34033

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: NEUZA CAZAL SILVA PARTE 

REQUERIDA/INTERDITADA: Regina da Silva, Cpf: 73910074120, Rg: 

1.911.014-6 SSP MT Filiação: Januario Alves da Silva e de Mariana Alves 

da Silva, data de nascimento: 20/11/1962, brasileiro(a), natural de 

Ivaiporã-PR, solteiro(a), Endereço: Sitio São João (Perto da Fazenda do Dr. 

Claudio de Colider), Bairro: Com. Nova Alvorada, Cidade: Nova Canaã do 

Norte-MT FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS dos 

termos da r. sentença de p. 109/113, resumidamente transcrita. 

SENTENÇA: Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada a falta de capacidade plena do requerido, em 

consonância com a opinião do nobre representante do Ministério Público, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) 

DECRETAR a interdição parcial de Regina da Silva, brasileira, solteira, filha 

de Januário Alves da Silva e Mariana Alves da Silva (ambos falecidos), 

sem profissão definida, carteira de identidade n.° 1911014-6, SSP/MT, e 

CPF sob o n.° 739.100.741-20, residente nesta cidade; a) DECLARÁ-LA 

sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de causas 

transitórias ou permanentes. Assim, NOMEIO-LHE curadora, apenas para 

os atos negociais e patrimoniais, sua cunhada, senhora Neuza Cazal 

Silva, qualificada no feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida 

civil não restringidos por esta sentença, não se descartando a aplicação 

de tomada de decisão apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos 

termos do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se a curadora para prestar 

compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 107 da 

LRP, do art. 755 do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código 

Civil, registre-se a presente sentença no cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais da Comarca e publique-a na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa 

oficial (Diário da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias entre uma e outra publicação. Deverá constar no edital os 

nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites da 

curatela, eis que não se trata de interdição total. Dispenso a curadora ora 

nomeada de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em 

garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 

1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar 

contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as 

determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela 

desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex 

substantivo civil. Por fim, considerando a nomeação do nobre advogado 

Dr. Laudemar Pereira da Silva Júnior como curador especial da requerida 

(manifestação p. 94 e alegações finais de p. 103), bem como o grau de 

zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado e o tempo envolvido em sua consecução e as demais nuanças 

do art. 84, § 2.º e alíneas, do CPC, as disposições respectivas da CNGC, 

pelo provimento correlato, arbitro honorários advocatícios 

correspondentes a 01 (uma) UPF, a serem supridos pelo erário do Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se certidão. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Walter Tomaz da Costa 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, técnica judiciária, matrícula 

24447, digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 24 de fevereiro de 2017.

 Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2017- DF.

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO a norma prevista na seção I, artigo 3º, inciso III, da 

Portaria nº 382/2014/PRES, e a implantação de relógio biométrico, instalado 

nesta Comarca, com a consequente disponibilização do SGP - Sistema de 

Gestão de Ponto;

 CONSIDERANDO o princípio da igualdade de tratamento, já que havendo 

liberação para Gestores Gerais e Comissionados, deve haver também 

para outros Gestor(a)(s) Judiciária/Administrativa.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Tornar sem efeito a Ordem de Serviço nº 01/2016/DF, e a Ordem 

de Serviço nº 05/2016/DF, bem como o Ofício nº 20/2017/DF, deste Juízo.

 Art. 2º - AUTORIZAR a dispensa do registro de ponto eletrônico, das 

servidora(s) abaixo relacionadas:

  

1) SHIRLEY FRANCO LEMES DE SOUSA, Técnica Judiciária, designada 

Gestora Judiciária Substituta, matrícula 13674;

 2) MÁRLIA JOAQUINA LEITE SOARES CECCONELLO, Técnica Judiciária 

designada Gestora Geral de 1ª Entrância, matrícula 7102;

 3) KARLA BEATRIZ BERNATZKY, Distribuidora, Contadora e Partidora, 

designada Gestora Administrativa 3, matrícula 25882;

 4) EMILY DANIELLI ALOISIO CARDOSO DA SILVA,– Assessora de 

Gabinete II, matrícula: 31137.

 Art. 2º - Sendo que as liberações relativas as servidoras enumeradas 

nos itens 1, 2, e 3 com efeitos retroativos a 19/12/2016, e a servidora 

enumerada no item 4 com efeitos retroativos a partir de 23/01/2017.

 Art. 3º - Tal liberação se dará apenas enquanto este Magistrado estiver 

jurisdicionado nesta Comarca, ficando reservado ao meu Substituto, igual 

entendimento ou não.

 Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogando-se 

as disposições em contrário.

 Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça(SGP).

 Publique-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde, 20 de março de 2017.

 Bruno César Singulani França

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

  

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65593 Nr: 1439-96.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357
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 Defiro a desistência da oitiva da vítima e da testemunha. Tendo em vista 

que o réu, em que pese intimado não compareceu a esta solenidade, 

aplico-lhe o disposto no artigo 367 Código de Processo Penal. Intime-se a 

defesa para apresentação de alegações finais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Após, venham os autos conclusos para sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64688 Nr: 663-96.2014.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narjara Aline Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Sousa Kreidloro, Municipio de Nova 

Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, para o fim de convalidar a liminar concedida no 

nascedouro destes autos. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis 

na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores 

(Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe 

o artigo 14, §1° da Lei 12.016/2009.Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 16 de Dezembro de 

2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 35809 Nr: 261-25.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdS, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso II, § 1º, do Código de 

Processo Civil, autorizando, caso requeira, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a presente, mediante certidão nos autos.Sem 

Custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 12 de Dezembro de 

2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38024 Nr: 1138-28.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimação 

do advogado da parte autora/requerente/exequente, manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68651 Nr: 1514-04.2015.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique a Senhora Gestora a tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 35/37.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se sobre petições de 

fls.31/33, bem como apresentar impugnação à contestação, no prazo 

legal, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Civil.

Decorrido prazo, com ou sem resposta, certifique-se, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72417 Nr: 234-27.2017.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, CdPSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A J Dos Santos Marth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o necessário relatório. Prefacialmente importa registrar que a pretensão 

veiculada na exordial deve seguir o regramento estabelecido no artigo 303 

do Código de Processo Civil. Analisando os argumentos e os documentos 

trazidos pelos autores, constata-se que são avalistas da requerida no 

contrato bancário n. 462.100.480 junto ao Banco do Brasil. Verifica-se, 

ainda, da documentação carreada aos autos prova da inadimplência e a 

consequente inscrição dos autores no cadastro de proteção ao crédito. 

Muito embora a situação fática narrada pelos autores esteja comprovada, 

entendo que a medida pleiteada é, ao menos por ora, sobremodo gravosa 

à requerida, uma vez que, diante da situação econômica vivenciada, uma 

das formas de quitação do débito junto à instituição financeira seria a 

alienação do imóvel. À vista disso, bloquear os bens da demandada seria 

fator impeditivo ao seu rearranjo financeiro, perpetuando a situação de 

inadimplência. Demais disso, reputo que não há maiores prejuízos aos 

demandantes com o indeferimento da tutela antecipada, uma vez que a 

r e q u e r i d a  m a n e j o u  a ç ã o  r e v i s i o n a l  d e  c o n t r a t o 

(0000935-22.2016.811.0091) em face do banco credor e obteve 

provimento judicial provisório capaz de impedir que o banco credor a 

inclua, bem como aos avalistas do contrato, nos cadastros de proteção ao 

crédito. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente. Por fim, emende-se a inicial, no prazo de 15 dias (art. 321, 

CPC), para ajustar o valor da causa nos termos do artigo 292, inciso II, do 

Código de Processo Civil, uma vez que não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, devendo, inclusive, recolher as custas 

correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 23 de março de 2017. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36959 Nr: 69-58.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Althaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36959 – Autos n. 2009/28

Vistos, etc.

Atendendo a determinação de fls. 28/28v, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da 

dívida objeto da presente execução, caso ainda não tenha sido bloqueado.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado da penhora.

Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 1071-63.2009.811.0091

 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: Juraci Rodrigues Wantz

 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:

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimação 

do advogado da parte autora/requerente/exequente, manifestar-se, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 988-13.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado do Exequente a fim de providenciar o pagamento da diligência 

do senhor Oficial de Justiça, a ser cumprida na sede da Comarca, no valor 

de R$ 14,00 (quatorze reais). O valor deverá ser depositado na Conta de 

Diligências desta Comarca, CNPJ 07.127.704/0001-79, no Banco do Brasil 

S/A, Agência 4099-1, Conta Compensação, C/C nº 8809-9, no prazo de 

10(dez) dias, devendo o autor comprovar o depósito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 92-91.2015.811.0091

 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: Edimilto José de Queiroz, Maria Apolonia Tascano de 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo, Claudinéia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - OAB:MT 

14.735-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimação 

do advogado da parte autora/requerente/exequente, manifestar-se, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 207-15.2015.811.0091

 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: Maria do Socorro Mendonça Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, apesar da publicação/intimação, via "DJe", em 

26/01/2017, a parte Requerente deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação. Certifico, por fim, que não consta no sistema Apolo 

"Lembrete de Juntada Pendente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 1811-74.2016.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdS, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RKdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimação 

do advogado da parte autora/requerente/exequente, manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 297-52.2017.811.0091

 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: Margarida Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72540 Nr: 305-29.2017.811.0091

 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: Eleyr Bernardo de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.
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Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70195 Nr: 626-98.2016.811.0091

 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: Erica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:SP 329.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Consoante disciplinado no artigo 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Dito isso, já de saída é possível assinalar, com segurança, que a prova 

carreada aos autos pela autora nem de soslaio satisfaz a exigência legal 

da “probabilidade do direito” esculpida no caput do dispositivo processual 

acima mencionado.

Mesmo não se exigindo prova inquestionável no caso em riste é impossível 

concessão da tutela de urgência, uma vez que da documentação 

carreada aos autos é possível verificar apenas inícios de períodos de 

atividade rural que teriam sido desempenhados pela autora.

Destarte, a pretensão, nos moldes como posta, não pode ser acolhida 

nesse momento, conforme salienta a jurisprudência federal:

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - 

TRABALHADOR RURAL - TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA 

CONCEDIDA - AGRAVO PROVIDO. – (...) A atividade rural capaz de 

justificar a medida antecipatória deverá ser comprovada através de prova 

documental e oral idônea. In casu, não se observa, pela lista de 

documentos juntados aos autos, a presença de tal pressuposto. Deste 

modo, é prudente se aguardar a prolação de sentença para, com base no 

conjunto probatório colhido, verificar se houve efetiva prestação de 

serviços no campo. - O pagamento das parcelas sem a comprovação 

legalmente exigida poderá causar prejuízos à autarquia previdenciária. - 

Também não se vislumbra o requisito do receio de dano irreparável para a 

concessão da tutela antecipada na ação originária, posto que, a despeito 

da natureza alimentar do benefício previdenciário, o nascimento do (a) 

menor se deu 27.08.2005 (fl. 32), o requerimento administrativo apenas em 

24.07.2006 (fl. 30) e o ajuizamento ação originária no dia 28.01.2009. 

Portanto, diante do lapso temporal decorrido, encontra-se afastada a 

presunção de tutela de urgência. - Agravo de instrumento provido. (TRF-5 

- AGTR: 95081 PE 0000740-40.2009.4.05.9999, Relator: Desembargador 

Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga (Substituto), Data de 

Julgamento: 13/10/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça Eletrônico - Data: 19/11/2009 - Página: 745 - Ano: 2009)

Destaque-se, ainda, que a autora deu a luz em 10/06/2013 e somente 

agora ingressou em juízo para buscar o salário maternidade. Tal fato não 

tem o condão de afastar o direito perseguido e, se comprovados os 

requisitos necessários para o deferimento do beneficio, mas evidencia 

que o recebimento do salário maternidade não se mostra urgente, uma vez 

que já conseguiu sobreviver quase quatro anos sem receber o beneficio 

ora pleiteado.

Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a antecipação 

dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse particular.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71635 Nr: 1636-80.2016.811.0091

 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: Sidnei Moreira Machado

 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, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 174-54.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que não houve comprovação do 

indeferimento na esfera administrativa, razão pela qual, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a 

parte autora possa apresentar prévio requerimento administrativo e o 

indeferimento do pedido, nos moldes do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

03/9/2014, DJe 10/11/2014.

Com a resposta, caso o pedido seja deferido administrativamente, o 

presente feito será extinto sem resolução do mérito.

Já no caso de indeferimento do pedido ou ausência de resposta 

administrativa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data 

marcada para a entrevista da parte autora junto a parte requerida, o feito 

deverá prosseguir normalmente, vindo os autos conclusos para análise da 

petição.

Esclareço por fim à parte autora, que é imprescindível a apresentação em 

juízo do protocolo administrativo, já que será o marco inicial para o 

cômputo do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a Autarquia 

Federal deliberar sobre o requerimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72309 Nr: 179-76.2017.811.0091

 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: Josué Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que não houve comprovação do 

indeferimento na esfera administrativa, razão pela qual, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a 

parte autora possa apresentar prévio requerimento administrativo e o 

indeferimento do pedido, nos moldes do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

03/9/2014, DJe 10/11/2014.

Com a resposta, caso o pedido seja deferido administrativamente, o 

presente feito será extinto sem resolução do mérito.

Já no caso de indeferimento do pedido ou ausência de resposta 

administrativa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data 

marcada para a entrevista da parte autora junto a parte requerida, o feito 

deverá prosseguir normalmente, vindo os autos conclusos para análise da 

petição.

Esclareço por fim à parte autora, que é imprescindível a apresentação em 

juízo do protocolo administrativo, já que será o marco inicial para o 

cômputo do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a Autarquia 

Federal deliberar sobre o requerimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72311 Nr: 181-46.2017.811.0091

 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: Edson Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que não houve comprovação do 

indeferimento na esfera administrativa, razão pela qual, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a 

parte autora possa apresentar prévio requerimento administrativo e o 

indeferimento do pedido, nos moldes do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

03/9/2014, DJe 10/11/2014.

Com a resposta, caso o pedido seja deferido administrativamente, o 

presente feito será extinto sem resolução do mérito.

Já no caso de indeferimento do pedido ou ausência de resposta 

administrativa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data 

marcada para a entrevista da parte autora junto a parte requerida, o feito 

deverá prosseguir normalmente, vindo os autos conclusos para análise da 

petição.

Esclareço por fim à parte autora, que é imprescindível a apresentação em 

juízo do protocolo administrativo, já que será o marco inicial para o 

cômputo do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a Autarquia 

Federal deliberar sobre o requerimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72533 Nr: 298-37.2017.811.0091

 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: Enio Nunes Dorneles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 299-22.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Crisostimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72535 Nr: 300-07.2017.811.0091

 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: Lucidio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72537 Nr: 302-74.2017.811.0091

 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: Maria de Lourdes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72538 Nr: 303-59.2017.811.0091

 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: Maria de Lurde Cseslikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 
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prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 307-96.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Celestrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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 a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 80-29.2015.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDGFDS, LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - Lucas do Rio Verde-MT - OAB:Lucas do Rio Ve

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/O

 (...) Em sede de audiência verificou-se a ausência dos requerentes, os 

quais mudaram de endereço sem a devida comunicação (fl.106). Sendo os 

autos remetidos a DPE, para indicar o atual endereço dos autores, sob 

pena de extinção. Juntada informando o endereço dos autores na fl. 110. 

Audiência designada (fl. 124). Na fl.152, aberta a audiência foi constatada 

a ausência dos requerentes, devidamente intimados para comparecerem, 

oportunizando manifestação a DPE, oportunidade em que informou a 

renuncia pelos autores. Vieram os autos conclusos. É o necessário. 

Fundamento e decido. O processo teve seu andamento regular obstado 

em decorrência da inércia exclusiva dos autores, uma vez que deixaram 

de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, os demandantes não compareceram as 

audiências designadas, embora intimados, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais querem prosseguir com esta demanda. 

Ademais, a DPE, foi intimada para se manifestar acerca da possibilidade 

de extinção do feito. Momento ao qual informou ao juízo que, em contato 

com os autores, estes informaram que não possuíam mais interesse no 

feito. Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, 

do NCPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito. Isento de 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 866-39.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 

VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, ALVARO 

LUIZ BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:12.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conta, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar o despejo da requerida do imóvel arrendado 

descrito no contrato adunado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa diária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).Não 

sendo o imóvel desocupado voluntariamente no prazo assinalado, 

expeça-se o competente mandado de despejo da requerida.Ressalto que, 

o mandado deve ser cumprido com a cautela necessária, cabendo ao 

executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o 

conflito.Manifestem as partes sobre as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o silencio importará como 

autorização ao julgamento antecipado da lide.Após, venham os autos 

conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado da lide.Atente-se 

o patrono dos autores para a organização do feito, procedendo ao 

protocolo das peças (inicial e documentos) em ordem cronológica 

coerente, a bem da celeridade e economia processual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51088 Nr: 446-39.2013.811.0107

 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: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Rodrigues Porto, GERALDO ANTÔNIO 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Chaves de Oliveira 

- OAB:12.291 MT, Jackson F. Coleta Coutinho - OAB:9172-B MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 (...) Ante o exposto, diante da ilegitimidade ativa da requerente PREMIUM 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, consequentemente, revogo a medida cautelar deferida nos 

autos, consistente na averbação da existência da ação as margens da 

matrícula do imóvel. Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício da Comarca, 

determinando-se o cancelamento da averbação da existência da ação às 

margens da matrícula imobiliária.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do 

patrono dos requeridos, as quais fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais), consoante os parâmetros do artigo 85, §2º e incisos, do NCPC, 

atentando-se primordialmente ao valor econômico do imóvel objeto do 

litígio, à complexidade jurídica da causa e ao grau de zelo dos 

profissionais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Ministério 

Público, tendo-se este por assim cientificado para eventuais providências 

de ordem criminal.Com o trânsito em julgado, pagas eventuais custas 

processuais remanescentes ou adotadas as providências pertinentes, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51993 Nr: 62-42.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472/O

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que este 

Magistrado foi convocado para participar do curso de capacitação em PJE 

–  Ju izados  Espec ia is  pe lo  Eg.  TJ /MT (Exped ien te : 

0023649-21.2017.8.11.0000), REDESIGNO o ato aprazado para o dia 

23/11/2017, às 15h30min, permanecendo inalterados os demais comandos 

lançados anteriormente.

Ciência ao MP e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

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:

 (...)Isso posto, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de determinar o 

arresto de 12.000 (doze mil sacas) de soja, de 60 Kg cada, 

correspondente a 720.000kg (setecentos e vinte mil quilos), que deverão 

ser entregues nos armazéns da empresa Bertuol Fertilizantes LTDA, em 

Sorriso-MT, conforme previsto na CPR, contudo a medida deverá incidir 

apenas sobre a quantidade de grãos que sobejar, respeitando, assim os 

contratos firmados na presente safra, os quais tem prioridade no 

pagamento.Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à 

apresentação de caução idônea.(...). Expeça-se o respectivo mandado, 

que deverá ser cumprido com prudência e moderação, devendo os 

responsáveis pelo cumprimento da ordem atentar para que proceda-se a 

verificação da propriedade do requerido sobre o produto objeto de 

constrição.Conste no mandado que o descumprimento da presente 

determinação caracterizará ato atentatório ao exercício da jurisdição, 

sujeitando o responsável a multa de até 20% do valor da causa, sem 

prejuízo das sanções cíveis, criminais e processuais cabíveis, nos termos 

do artigo 5º, 77 e incisos, do Novo Código de Processo Civil.Cite-se o 

requerido, para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, fazendo 

constar as advertências legais dos artigos 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Fica o autor intimado para aditar a inicial, complementando 

sua argumentação, a proceder a juntada de novos documentos e a 

confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias úteis (art. 303, § 

1º, I), sob pena de extinção sem resolução de mérito (§ 2º). Não havendo 

aditamento do autor, nem recurso do réu, ficam estabilizados os efeitos da 

tutela antecipada (art. 304, NCPC).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 472-95.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROSENO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme deprecado, devendo a parte interessada fornecer 

os meios necessários à concretização da medida.

Após, atingida integralmente a finalidade do ato, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 331-47.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Macionete Vieira Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora MARIA MACIONETE VIERIA DELMONDES, com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 19.04.2011, respeitada a prescrição 

quinquenal, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 3-83.2016.811.0107

 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: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”, CLEITON LUIZ CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, Lucas Dieterich Espindola Brenner - OAB:62993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado da parte AUTORA, 

por DJE, para efetuar o pagamento do preparo da carta precatória a ser 

expedida para Comarca de Vera/MT, a fim de proceder com a intimação do 

requerido para comparecer na audiência designada, uma vez que o 

mesmo manifestou pelo depoimento pessoal do requerido, devendo ser 

depositado na conta corrente nº 6886-1, agência 4112-2, Banco do Brasil 

S/A, em nome Fórum de Nova Ubiratã/MT, CNPJ nº 07.635.260/0001-82, e 

comprovado nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57920 Nr: 309-52.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora MARIA APARECIDA NOGUEIRA, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 392 de 456



incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 09.11.2010, respeitada a prescrição quinquenal, com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 1400-80.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que este 

Magistrado foi convocado para participar do curso de capacitação em PJE 

–  Ju izados  Espec ia is  pe lo  Eg.  TJ /MT (Exped ien te : 

0023649-21.2017.8.11.0000), REDESIGNO o ato aprazado para o dia 

27/04/2017, às 10h40min, permanecendo inalterados os demais comandos 

lançados anteriormente.

Ciência ao MP e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60571 Nr: 1602-57.2016.811.0107

 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: VTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a o peticionado (fl. 49), DESIGNO o dia 1º de junho de 2017, 

às 13:30 HORAS, para a audiência de conciliação, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores, constando as advertências do deliberado na 

fl.34.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar, acerca da juntada 

de AR na fl.46, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 163-74.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MESSIAS DOS SANTOS, Doracy Conceição de 

Souza Freitas Otero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABI & ROB COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA ME, FABIANE MENDES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PLACIDO CAMPANHA 

- OAB:376.518, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Estando as custas devidamente recolhidas, CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, devendo a parte interessada fornecer os meios necessários à 

concretização da medida.

Após, atingida integralmente a finalidade do ato, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 243-38.2017.811.0107

 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: Herminio de Matos Tavares, Espólio de Maria Lidia 

Pereira Duarte de Matos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandão Vieira, HERMES GONÇALO 

FERREIRA, Governo do Estado do Mato Grosso, HAROLDO 

CANAVARROS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12.481-B, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por HERMINÍO DE 

MATOS TAVARES, aludindo omissão na decisão proferida no feito, a qual 

recebeu a inicial. “Não pode ser conhecido recurso que, sob rótulo de 

embargos declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida por 

outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de 

substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 

24.895)”. Com tais considerações, o pedido dos embargantes não merece 

acolhimento. Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço 

dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, 

nego-lhes provimento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 438-23.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Assim, com fundamento no artigo 678 do Código de Processo 

Civil, determino a suspensão dos atos executórios sobre os veículos: a) 

carreta Bi-Trem, marca Iveco, modelo Eurotech 450E7TN1, ano 2004, 

Diesel, cor Branca, constituída por um cavalo, placas NFF- 5337, Chassi 

93ZM2APH04800089, renavam 831851422; b) Carreta semi reboque, 

carroceria marca Truck Galego SR, ano 2004, placa NFE-6527, Chassi 

9ª9S16DPS41H8543, renavam n.º 831712350 e c) Carreta semi reboque, 

carroce-ria marca Truck Galego SR, ano 2004, placa NFE-6567, Chassi 

9ª9S16DPS41AH8542, RENAVAM 831712481, porém, consubstanciado no 

poder geral de cautela, mantenho a restrição de transferência realizada 

via Renajud sobre os referidos veículos, razão pela qual translade cópia 

da presente decisão aos autos em apenso (34261).Outrossim, ressalto 

por oportuno que em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica que os 

veículos possuem restrições (Transferência e Penhora) na 2ª Vara da 

Comarca de Sinop/MT, conforme extrato anexo a esta decisão.Cite-se o 

embargado para contestar a ação, no prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 679 do Código de Processo Civil, consignando as advertências 

legais. Após, oportunize a manifestação da parte autora e conclusos para 

deliberações pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51119 Nr: 477-59.2013.811.0107

 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: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALFONSO SPOHR, LUCIA TEREZA 

WASEM SPOHR, VALENTIN COLOMBO, LEANDRA SAUER LODI 

COLOMBO, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, 

AURIMAR JOSÉ DENTI, ROSECLER SCHEVINSKI DENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 
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FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6.913-A/MT, ROBSON HUILSON BROCH COLLI - OAB:14.802

 (...) Ante o exposto, diante da ilegitimidade ativa da parte requerente 

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, consequentemente, revogo a medida cautelar deferida nos 

autos, consistente na averbação da existência da ação as margens da 

matrícula do imóvel. Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício da Comarca, 

determinando-se o cancelamento da averbação de existência da ação às 

margens da matrícula imobiliária.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do 

patrono dos requeridos, os quais fixo no montante de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), consoante os parâmetros do artigo 85, §8º c/c §2º e incisos, do 

NCPC, atentando-se primordialmente ao valor econômico do imóvel objeto 

do litígio, à complexidade jurídica da causa e ao grau de zelo dos 

profissionais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Ministério 

Público, tendo-se este por assim cientificado para eventuais providências 

de ordem criminal.Com o trânsito em julgado, pagas eventuais custas 

processuais remanescentes ou adotadas as providências pertinentes, 

arquive-se.Havendo recurso de apelação, oportunize a manifestação da 

parte adversa, após remeta os autos ao E. Tribunal para processar e 

julgar o recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 3-83.2016.811.0107

 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: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”, CLEITON LUIZ CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, Lucas Dieterich Espindola Brenner - OAB:62993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 056/2007/CGJ, intimo o 

advogado da parte REQUERIDA, por DJE, para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 475,00, devendo ser 

depositado na conta corrente nº 6886-1, agência 4112-2, Banco do Brasil 

S/A, em nome Fórum de Nova Ubiratã/MT, CNPJ nº 07.635.260/0001-82, 

devendo ser comprovado nos autos o pagamento da diligência, sob pena, 

desta secretaria não entregar o mandado ao Senhor Oficial de Justiça 

para cumprimento, ou fornecer meios, neste caso a parte formulará 

requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado 

(CNGC 3.3.6), no prazo legal.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76639 Nr: 45-04.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Augusta Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Garcia de Freitas - 

OAB:MS 6160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado no prazo de dez dias, 

tendo em vista o contido na f. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68086 Nr: 53-59.2009.811.0106

 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: Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher, Ali Khalil 

Zaher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Paula do Canto 

Júnior - OAB:7.129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2.025

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68570 Nr: 534-22.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização & 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner Franca Tanure Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:MT 4.247

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

penhora realizada nas f. 126, providenciando na forma que lhes competir 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 254-17.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Márcia Galvão 

Itacaramby - OAB:MT 16.989-O

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo processo a fim de intimar a parte 

Requerida para que apresente alegações no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74476 Nr: 617-28.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Silva de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - 

OAB:MT/10.927

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Requerida para 

que supra as falhas descritas na f. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76093 Nr: 692-33.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERINDO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que providencie o cumprimento do ato deprecado, tendo em vista o contido 

na f. 23.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67528 Nr: 55-63.2008.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines dos Santos Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:7.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 02/2010, 

impulsiono o presente a fim de intimar as partes acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 158-36.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT/10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 02/2010, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69470 Nr: 644-84.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Oliveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

retire nesta Secretaria o alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71139 Nr: 407-45.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72601 Nr: 512-85.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74570 Nr: 659-77.2015.811.0106

 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: Marlene Pires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lázaro Laurindo Pires, Ubaldo Brasil 

Pires de Sousa, Selma Pires de Sousa, Maria de Fátma Pires de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 19.909

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes para que 

manifestem acerca dos documentos de f. 132-145 no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75354 Nr: 265-36.2016.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983-A

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Requerida para 

que manifeste acerca do contido na f. 37 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76439 Nr: 874-19.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Roberto Coimbra Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Colombeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste acerca do contido nas f. 19-22 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76881 Nr: 189-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - OAB:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2010, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho no 

valor de mil cento e quarenta reais, na conta corrente 4507-1, agência 

1295-5 do Banco Bradesco, em favor da Diretoria do Fórum Condução 

Oficial de Justiça, juntando o comprovante original nos autos da carta 

precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76892 Nr: 195-82.2017.811.0106
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rabobank Curação N.V.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Eiiti Murofuse, MARGARETE EMIKO 

TAGO MUROFUSE, Paulo Massanore Bando, Janaína Rossarola Bando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP 98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2010, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho no 

valor de mil cento e quarenta reais, na conta corrente 4507-1, agência 

1295-5 do Banco Bradesco, em favor da Diretoria do Fórum Condução 

Oficial de Justiça, juntando o comprovante original nos autos da carta 

precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de costume.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38229 Nr: 179-45.2009.811.0095

 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: Luiza Flausino Aragão

 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:

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão retro, OFICIE-SE ao requerido, via 

Malote Digital ou E-mail, requisitando-se a implantação do benefício, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juntem-se as cópias necessárias.

Intime-se a patrona da parte autora para iniciar os procedimentos de 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36376 Nr: 661-61.2007.811.0095

 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): João Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

Intime-se o patrono do requerido conforme requerimento ministerial retro.

Após, com a juntada da manifestação da parte requerida, vistas ao 

representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38602 Nr: 443-62.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR. Felipe de Souza Comercio -ME, Hilton 

Rissely Felipe de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MS-051/96, Renato F. D. Nery - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para requerer o que entender por 

direito, no prazo de 30 (trinta) 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39301 Nr: 14-61.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unibanco- União de Bancos Brasileiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Paranaita LTDA -ME, Aldair Jose 

Domeni, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da ausência de bens penhoráveis da parte executada, defiro o 

pedido de suspensão por 01 (um) ano, conforme requerido, nos termos do 

art. 921, III, do CPC, ficando suspensa a prescrição, nos termos do § 1º do 

mesmo codex.

Decorrido o prazo da suspensão, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39904 Nr: 615-67.2010.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo da Silva

 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:

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão retro, OFICIE-SE ao requerido, via 

Malote Digital ou E-mail, requisitando-se a implantação do benefício, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juntem-se as cópias necessárias.

Intime-se a patrona da parte autora para iniciar os procedimentos de 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62615 Nr: 25-51.2014.811.0095

 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: JESSICA MAIARA DE LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:MT/16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para requerer o que 

entender por direito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

ARQUIVAMENTO do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38696 Nr: 460-98.2009.811.0095

 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
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 PARTE AUTORA: Aparecida Fatima da Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969, James Rogério Baptista - OAB:SP nº196.274-N, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT nº8.973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:MT nº8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 137, dos presentes autos.

A parte executada apresentou impugnação à execução, alegando 

excesso de execução, oportunidade em que juntou novo cálculo (fls. 

143/146). Afirma a autarquia que o valor efetivamente devido é de R$ 

53.460,06.

A parte executada peticionou às folhas 147/151, apresentando outra 

impugnação à execução, porém é possível observar que a planilha de 

cálculo juntada diz respeito à outra pessoa, em um processo da comarca 

de Alta Floresta (Severina Maria Tavares dos Reis – Processo: 

3464-19.2009.811.0007). Portanto, deixo de considerar esta última 

impugnação.

A parte exequente, por sua vez, peticionou (fls. 154/155) concordando 

com o cálculo apresentado; requereu a expedido de RPV e; renunciou a 

eventuais valores excedentes a 60 salários mínimos para fins de 

pagamento através de RPV.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 146 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 53.460,06 (cinquenta e três mil 

quatrocentos e sessenta reais e seis centavos).

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, APRESENTE o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem 

como apresente os dados bancários da parte autora para depósito de seu 

benefício, tendo vem vista que o contrato já foi apresentado.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60209 Nr: 118-82.2012.811.0095

 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: Kelin Jaqueline Kleedstadt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A carta precatória para intimação parte requerida quanto à sentença 

proferida foi devolvida sem cumprimento, tendo em vista que não foi 

localizada a parte requerida.

Desnecessária a intimação da parte requerida nos termos do art. 346 do 

NCPC, tendo em vista que o requerido é revel e não possui patrono 

constituído nos autos.

Portanto, requeira a patrona da parte autora o que entender por direito 

para o cumprimento da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60416 Nr: 333-58.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Alves dos Santos Comércio ME, Valcir Belle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 176, determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte 

autora, através de seu representante legal, para manifestar sobre a 

decisão de fl. 175, requerendo o que entender por direito, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61636 Nr: 726-46.2013.811.0095

 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: Ademir Sistilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Almeida (Espólio), Ademir 

Marquês de Almeida, Mario Aparecido de Almeida, Maria Aparecida da 

Silva, Mauto de Almeida, Sebastião de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....A Fazenda Estadual manifestou-se às fls. 112/113 requerendo dilação 

de prazo para informação sobre o interesse no feito, bem como requereu 

seja oficiado diretamente ao INTERMAT requisitando diretamente a 

informação.O autor juntou à fl. 114 nova emenda à inicial, requerendo seja 

considerada intimada a União, ou, que seja providenciada a intimação da 

Procuradoria da União em Cuiabá/MT.Requer ainda seja declarado intimado 

o Estado de Mato Grosso, ou que seja solicitado à PGE se o Estado tem ou 

não interesse.DECIDO.Quanto às fazendas, já foi determinada sua 

intimação para manifestar interesse no feito, tanto na decisão exordial de 

fl. 49 e novamente às fls. 66/67.Quanto à Fazenda Municipal já manifestou 

não ter interesse no feito, conforme petição de fl. 87.PORTANTO, 

DETERMINO:1)Inicialmente, certifique-se o decurso de prazo do Edital de 

citação juntado às fls. 108/111, bem como sejam enviados os autos ao 

Defensor Público para manifestação, o qual foi nomeado como curador às 

fls. 66/67.2)Providencie-se com a máxima urgência a intimação da UNIÃO, 

para manifestar se há interesse no feito por parte da União, enviando-se 

os autos à Advocacia Geral da União (AGU), na Av. General Ramiro de 

Noronha, 294, 1º andar, Jardim Cuiabá, CEP 78043-180, certificando-se se 

ainda é este o endereço da AGU.3)Considerando que o ofício de fl. 112 é 

datado de maio de 2016, reitere-se o ofício à Procuradora do Estado, 

observando o endereço no cabeçalho de fl. 112, com cópia das fls. 

112/113 e da presente decisão, a fim de que informe nos autos com a 

máxima urgência se há interesse no feito pelo Estado de Mato 

Grosso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62615 Nr: 25-51.2014.811.0095

 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: JESSICA MAIARA DE LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:MT/16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida foi citada, conforme certidão de fl. 

45, e não e manifestou nos autos, foi decretada sua revelia na sentença 

de fls. 49/50.

 Segundo o Art. 346. do NCPC, os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.

Portanto, certifique-se o trânsito em julgado para as partes, tendo em vista 

que já houve publicação da sentença no DJE.

Após, Intime-se o patrono da parte autora para requerer o que entender 

por direito, no prazo de30 (trinta) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de ARQUIVAMENTO do 

processo.
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Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e envie-se ao arquivo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72558 Nr: 40-15.2017.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMOREIRA &CIA LTDA ME, Espólio de Itamar Aparecido 

Moreira, Clarice de Oliveira Estrois Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Populina Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderso Rotta - OAB:SP 

nº98.457

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento 

da taxa judiciária e das custas processuais referente a distribuição desta 

Carta Precatória, cujo boleto deverá ser preenchido no site do Poder 

J u d i c i á r i o  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria -, 

tendo em vista que a partir do dia 03/02/2017, todos os pagamentos de 

Taxa Judiciária e Custas Processuais serão gerados apenas em uma guia 

(Boleto Bancário), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Capítulo II, 

Seção 7, Art. 393 da nova CNGC/MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 731-25.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Cleia Vaz Costa Dutra, ACVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que consta nos autos, com fulcro nos artigos 

1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim condenar o requerido Pedro Silva Dutra ao 

pagamento de verba alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, em favor da menor Ana Cleia Vaz Dutra, devidos desde a 

citação, com o vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito em conta bancária em nome da genitora do menor, de 

conhecimento do requerido, valendo os comprovantes de depósito como 

recibo de quitação.É de se ressaltar que, se porventura, o requerido se 

sentir impossibilitado de pagar este valor, poderá requerer a revisão 

oportuno tempore.Sem condenação às custas e honorários advocatícios, 

ante gratuidade.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

João Faustino Neto, OAB-MT, 10.364-A, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 8 (oito) URH, conforme Tabela OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Após o trânsito em julgado, oficie-se o empregador do requerido 

para que efetue o desconto dos alimentos definitivos na folha de 

pagamento deste.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 22 de março de 2017.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48499 Nr: 146-70.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEIRIDAN NOBILE - OAB:10159

 Ante o exposto, verificada a necessidade da manutenção da prisão 

preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado Anderson de Oliveira, devidamente qualificado 

nos autos, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário. - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

junho de 2017, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório do 

acusado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49757 Nr: 504-35.2015.811.0022

 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 Aparecida Clemente Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Em face ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, julgando o 

processo extinto com resolução do mérito.Em razão da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita (ref: 03), a exigibilidade da verba da 

sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 20 de março de 2017.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49758 Nr: 505-20.2015.811.0022

 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: Elisa Lucia de Almeida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Em face ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, julgando o 

processo extinto com resolução do mérito.Em razão da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita (ref: 03), a exigibilidade da verba da 

sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 21 de março de 2017.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59511 Nr: 114-94.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca o pleito da requerida acostado aos autos em ref: 34.

Diante da alegação de incompetência deste Juízo, cancelo a audiência de 

conciliação designada na decisão de ref: 04.

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, 22 de março de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 1296-86.2015.811.0022

 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): Euzebio Ferreira Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que informe o 

endereço para cumprimento da penhora, bem como informar o endereço 

do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

presente autos, em virtude de ter sido positiva a busca do pelo Sistema 

RENAJUD, corforme desisão de Ref: 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59601 Nr: 168-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Matheus Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc. Diante da ocorrência acima, redesigno para o dia 23/03/2017, 

às 13h. Solicite-se o recambiamento do réu. Saem os presentes intimados. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44409 Nr: 420-68.2014.811.0022

 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): Mariledi Araujo Coelho Philippi - Prefeita, Jose 

Renato Ramos Camelo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLICYA DE OLIVEIRA 

THEODORO LIMA - OAB:19045/O, Maria Auxiliadora Araújo Ramos - 

OAB:MT/12776, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade do Representante do Ministério Público em 

comparecer a audiência de instrução e julgamento prevista à fls. 225/227, 

uma vez que o Douto Promotor de Justiça foi convocado pela Procuradoria 

Geral de Justiça, para participar do “Treinamento em Técnicas de 

Entrevistas e Detecção de Mentiras”, a ser realizado nos dias 30 e 31 de 

março do corrente ano, pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional - CEAF, conforme Ofício Circular n.º 002/2017-CEAF, redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de setembro de 2017, 

às 14h.

Intimem-se todos para que compareçam ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 338-32.2017.811.0022

 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: Pedro Clemente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA(O) PATRONA(O) DO AUTOR, para que no prazo legal, 

apresente Impugnação à Contestação Ref.12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51301 Nr: 1130-54.2015.811.0022

 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: Gilvane Neves de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da requerendte para que no prazo 

de 05 (cinco)dias manifeste nos autos acerca do laudo psicossocial.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56268 Nr: 1296-52.2016.811.0022

 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: Regina Idalina da Silva, Moises Santana da Silva, 

Laudicéia Santana da Silva, Margarida Santana da Silva, Luzinete Santana 

da Silva, José Santana da Silva, Rozinei Santana Leão, Josuel Santana da 

Silva, Daniel Santana da Silva, Elias Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: C I T A Ç Ã O de Eventuais herdeiros ausentes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar sobre as primeiras declarações acostadas 

aos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo 

Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.Concedo aos requerentes os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Em cumprimento ao artigo 617, inciso 

I, do Código de Processo Civil, nomeio como inventariante a viúva Regina 

Idalina da Silva, a qual deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias 

(artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil), devendo o 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, a contar 

do compromisso, nos termos do artigo 620 do Código de Processo Civil e 

as certidões negativas federal, estadual e municipal.Após, procedam-se 

as citações a qual o artigo 626 do Código de Processo Civil determina, 

abrindo em seguida para as partes o prazo de 15 (quinze) dias para que 

se manifestem sobre as primeiras declarações, nos termos do artigo 627 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 10 de agosto de 2016. Márcio Rogério 

Martins 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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.
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Pedra Preta, 23 de novembro de 2016

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 48320 Nr: 97-29.2015.811.0022

 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: Alda de Souza Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecida de Souza Nascimento, 

Espólio de Rosalves Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: C I T A Ç Ã O de Eventuais herdeiros ausentes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar sobre as primeiras declarações acostadas 

aos autos.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Analisando os autos, verifico 

que o trâmite do presente feito encontra-se em ordem. Intime-se a 

inventariante para informar o valor do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de remoção do encargo confiado.Em caso de inércia, 

venham-me os autos conclusos. Caso a inventariante cumpra com a 

determinação acima exarada, recebo as primeiras declarações, e nos 

termos do artigo 626 do Código de Processo Civil, determino a citação dos 

herdeiros e a intimação da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal, 

para que tomem ciência do presente inventário, bem como requeiram o que 

entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Determino a expedição 

e publicação de edital nos termos do artigo 259 do Código de Processo 

Civil, para que interessados incertos ou desconhecidos tomem ciência do 

presente inventário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 13 de julho de 2016. Márcio Rogério Martins 

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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 23 de novembro de 2016

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43730 Nr: 1856-96.2013.811.0022

 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): Maria Lourdes dos Santos, Juracy dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 "...Eis o relatório.Fundamento. Decido.Tendo em vista a certidão de fls. 

150, decreto a revelia da requerida Maria Lurdes dos Santos, com fulcro 

no artigo 344, do Código de Processo Civil, devendo o presente feito 

prosseguir sem as suas intimações, podendo intervir no processo em 

qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrarem, fluindo os 

seus prazos da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 

346, CPC).Pois bem.Analisando os documentos que instruem a inicial, a 

meu ver, não são provas hábeis para o julgamento antecipado da lide com 

resolução de mérito, havendo a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento para garantir o devido contraditório e a ampla 

defesa.Desse modo, impõem-se reconhecer que se encontram presentes 

os pressupostos processuais, a regularidade processual e por não 

vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado.Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, 

por não comporta julgamento antecipado, pelo que fixo como ponto 

controvertido a comprovação de ato ímprobo previsto no artigo 11, caput, 

inciso II, da Lei 8.429/92 narrado na exordial.Desta feita, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2017, às 

15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas e se 

procederá ao depoimento pessoal das requeridas.Intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 dias, apresentar o rol de testemunhas, no máximo 10 

(dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.Intimem-se as requeridas, por meio de 

mandado, para comparecer a audiência de instrução e julgamento para 

prestar o seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, nos termos do 

artigo 385, §1º, do CPC.Ciência às partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17233 Nr: 193-20.2010.811.0022

 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 Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. da Mota Morroni Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Clovis Hoepers - OAB:50589/PR, Franciele 

A Natel Glaser - OAB:PR/50.586, Grasiela Elisiane Ganzer - 

OAB:5384-E, Jeanine de Souza Santos Carvalho - OAB:PR/72461, 

Marcelo Henrique Magalhães Batista - OAB:19583/PR, Marco 

Juliano Felizardo - OAB:PR/40.863, Michelly Cristina Alves Nogueira 

Tallevi - OAB:40.8363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO FIDIS 

S/A em desfavor de L. DA MOTA MARRONI LTDA-ME, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, ratificando a liminar 

concedida às fls. 27/29, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva dos bens descrito na 

peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a requerida no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Proceda a retirada da restrição gravada 

no veículo, mediante acesso ao Sistema Renajud.Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Decisão

Decisão da Dra. Kátia Rodrigues Oliveira - Juíza de Direito –

PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – Proc. Cód. 133412 – 

Comarca de Poconé/MT

REQUERENTE: LUSDETT MARIA DE CAMPOS – Técnico Judiciário, 

Matrícula nº 2131, lotada nesta Comarca de Poconé/MT.

ASSUNTO: Requer licença prêmio, referente ao quinquênio de 16.03.2012 

a 16.03.2017, nos termos do art. 110 da Lei Complementar nº 04/90.

Decisão: Ante o exposto, DEFIRO o presente pedido para o fim de 

conceder a servidora - LUSDETT MARIA DE CAMPOS - licença prêmio 

referente ao qüinqüênio do período compreendido entre 16.03.2012 a 

16.03.2017.

Decisão da Dra. Kátia Rodrigues Oliveira - Juíza de Direito –

PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – Proc. Cód. 133413 – 

Comarca de Poconé/MT

REQUERENTE: JOSIANE DE ARRDA SILVA FALCÃO – Técnico Judiciário, 

Matrícula nº 1439, lotada nesta Comarca de Poconé/MT.

ASSUNTO: Requer licença prêmio, referente ao quinquênio de 1º/07/2011 

a 1º/07/2016, nos termos do art. 110 da Lei Complementar nº 04/90.

Decisão: Ante o exposto, DEFIRO o presente pedido para o fim de 

conceder a servidora - JOSIANE DE ARRUDA SILVA FALCÃO - licença 

prêmio referente ao quinquênio do período compreendido entre 1º/07/2011 
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a 1º/07/2016.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 115300 Nr: 3050-45.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Alexandre dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

Procurador Federal - OAB:8256

 DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela autarquia ré (ref.8) com os 

cálculos apresentados pela autora acostados na inicial, hei por bem 

homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada, devendo a 

serventia se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela 

procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100786 Nr: 2043-52.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disbral Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio rep. Pela Prefeita Municipal Nilce 

Mary Adauto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA PEREIRA DE SOUZA 

MELO - OAB:19718/GO, Marcello Terto e Silva - OAB:21.959/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

os Embargos à Execução para acolher a prejudicial de mérito da 

prescrição do crédito exequendo, o que faço para extinguir o processo 

com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de 

Processo Civil.Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro no percentual de 15% (quinze por cento) 

(art.85, §2º do CPC/2015) do valor da causa, às taxas e custas 

judiciais.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 83355 Nr: 2288-34.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro José Gomes de Arruda, Benedito 

Antonio da Silva, Cristino Manoel da Cruz, Diomarcos Marcelo da Silva, 

Fernando de Almeida, Ozito Constantino de Arruda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Lourival Alves Soares - 

OAB:

 Vistos etc.

Em razão dos efeitos infringentes dos embargos de declaração de fls. 

207/209, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 2072-44.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Cumpra-se integralmente o acórdão à ref. 57, para tanto, intime-se as 

partes acerca do retorno dos autos.

Não havendo requerimentos, Arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54886 Nr: 408-75.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Olga Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Cumpra-se integralmente o acórdão à ref. 98, para tanto, intime-se as 

partes acerca do retorno dos autos.

Não havendo requerimentos, Arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 659-59.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 VISTOS,

Defiro o pedido feito pela autarquia ré à ref. 80, para tanto, intime-se para 

apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106175 Nr: 520-68.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 457-19.2010.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ejalia da Silva Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 DESPACHO

VISTOS

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 1783-43.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Sebastiana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:, Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 DESPACHO

VISTOS

 Indefiro o pedido de fls.144 considerando que nos termos do CPC/2015 a 

intimação das partes que possuírem advogado constituído se dará por 

meio do seu patrono, de forma que não cabe ao nobre causídico utilizar-se 

do judiciário para promover diligências que são de sua alçada.

Assim, intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do requerimento 

administrativo para regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do 

requerimento administrativo sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65693 Nr: 418-85.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Lourdes da Conceição Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora pessoalmente, para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo indeferido no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65775 Nr: 419-70.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Sabino de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 DESPACHO

VISTOS

 Indefiro o pedido de fls.144 considerando que nos termos do CPC/2015 a 

intimação das partes que possuírem advogado constituído se dará por 

meio do seu patrono, de forma que não cabe ao nobre causídico utilizar-se 

do judiciário para promover diligências que são de sua alçada.

Considerando que o patrono do autor já fora intimado para dar 

prosseguimento ao feito e deixou de adotar as medidas pertinentes para o 

regular processamento da ação, intime-se o autor pessoalmente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante do indeferimento 

do requerimento administrativo sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81537 Nr: 1781-73.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Maria de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 DESPACHO

VISTOS

 Indefiro o pedido de fls.125 considerando que nos termos do CPC/2015 a 

intimação das partes que possuírem advogado constituído se dará por 

meio do seu patrono, de forma que não cabe ao nobre causídico utilizar-se 

do judiciário para promover diligências que são de sua alçada.

Assim, intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do requerimento 

administrativo para regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do 

requerimento administrativo sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 229-44.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erzon Domingos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903

 DESPACHO

VISTOS

 Trata-se de Execução de Honorários (fls.159/160) e Cumprimento de 

Sentença (fls.162/167).

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

atentando-se ao débito referente à Execução de Honorários (fls.159/160) 

e ao Cumprimento de Sentença (fls.162/167).

Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 

1º do artigo 523 do CPC/2015.
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Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 1302-07.2017.811.0028

 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: Odilza Domingues Veras Otacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada uma vez que 

ausente os requisitos legais.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador 

na forma do art.334 do CPC, intimando o autor para que compareça à 

audiência designada acompanhado de advogado, bem como cite-se e 

intime-se o réu para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 

335 do CPC ou havendo desinteresse na realização da audiência, deverá 

peticionar conforme o disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei. 

Intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. Consigne-se nas 

intimações as advertências contidas no art. 334, §8º e art. 344, ambos do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125385 Nr: 2574-70.2016.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT, Eudon Jorge da Cruz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edezio Constantino Comarela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911

 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$ 

177,00( Cento e Setenta e Sete reais), na Conta Judicial de Fórum da 

Comarca de Poconé/MT - CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - 

agência 0662-9, conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de 

Justiça, possa cumprir o mandado de ......., expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113474 Nr: 2525-63.2015.811.0028

 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: Helio Pereira de Morais Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CID NUNES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ELISA FRAGA NUNES 

FERREIRA - OAB:38696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 129295 Nr: 4085-06.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/MT

 Vistos etc.

Face a certidão à ref. 33, onde informa que a reeducanda cumpre pena no 

presídio feminino, determino a REMESSA do presente PEP a Comarca de 

Cuiabá/MT.

Após, dê-se a baixa na distribuição com as anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81713 Nr: 1841-46.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Deodato Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

 Indefiro o pedido de fls.140/141 considerando que nos termos do 

CPC/2015 a intimação das partes que possuírem advogado constituído se 

dará por meio do seu patrono, de forma que não cabe ao nobre causídico 

utilizar-se do judiciário para promover diligências que são de sua alçada.

Assim, intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do requerimento 

administrativo para regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, juntar aos autos o comprovante do indeferimento do 

requerimento administrativo sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 2024-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO ARAUJO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação 

extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado (fls. 11/13), sob 

pena de extinção do feito.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75892 Nr: 439-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindy Caroline Silva Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel José Mendes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Borges dos Santos 

- OAB:17438-B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030

 Aguardem-se os autos em cartório à audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 2838-62.2014.811.0059

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenora de Souza Silva

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Determino a efetivação das alterações junto ao distribuidor para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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 NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77208 Nr: 1227-69.2017.811.0059

 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: JOSE DE SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78888 Nr: 2269-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlucio Morais de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:SP 107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação 

extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado (fls. 44/46), sob 

pena de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79656 Nr: 2800-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SIMÕES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 052/2007-CGJ, 

artigo 1º, item 1.2, impulsiono os autos abrindo vista ao Ministério Público.

Registro, que o auto de prisão em flagrante, está apenso, porém, o 

referido procedimento é virtual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48582 Nr: 4335-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Rosa de Araujo

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O polo ativo apresentou cumprimento de sentença, onde juntou o cálculo 

dos valores devidos (fls. 122/127).

Com a impugnação da execução, a parte exequente, de forma expressa, 

concordou com os cálculos apresentados pelo INSS (fls. 128/137-v).

Desse modo, HOMOLOGO a planilha de cálculo derradeiramente 

apresentada e determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, retornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54144 Nr: 3498-56.2014.811.0059

 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: SIDERLANE MARIA DA MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Martins Fatureto - 

OAB:99526, GUSTAVO STORTI PIZZOTTI - OAB:135085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Intimem-se os sujeitos processuais para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem e requererem o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63949 Nr: 926-59.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Maria da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o 

demonstrativo dos valores (extrato das verbas rescisórias) que pretende 

receber junto à empresa empregadora do falecido ou qualquer outro 

documento que comprove a existência do referido crédito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71990 Nr: 4380-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIA CORREIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Honória Correia de Jesus ajuizou a presente ação na qual pleiteia o 

benefício previdenciário de concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 76/85.

Impugnação às fls. 86/88.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 
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audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 

2017, às 16h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74044 Nr: 5243-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Silvia Pires de Oliveira ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício 

previdenciário de concessão do benefício de pensão por morte em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 47/54.

Impugnação às fls. 55/58.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de abril de 

2017, às 12h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78128 Nr: 1760-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Belle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o valor do contrato entabulado com o banco embargado, 

bem como do imóvel de propriedade do embargante, apresentado como 

garantia no feito, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não se enquadra na condição de hipossuficiência financeira 

prevista no art. 98 e seguintes do NCPC e na Lei n 1.060/50.

Desse modo, determino a intimação da parte embargante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de extinção do feito (art. 290 do NCPC).

 Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 2154-35.2017.811.0059

 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: NEUZELY LIMA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora se qualificou como comerciante e 

pretende revisar contrato de crédito no valor de R$ 84.300,00(oitenta e 

quatro mil e trezentos reais), INDEFIRO a gratuidade requerida e determino 

sua intimação para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar as custas e 

despesas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC).

 Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79023 Nr: 2368-26.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Logrado Fanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:SP 107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão do distribuidor, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito (art. 290 do 

NCPC).

 Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66859 Nr: 2035-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJdSF, LFFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da derradeira petição (ref. 37), bem como a 

disposição da Lei n. 5.478/68, designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 30 de maio de 2017, às 13 horas.

Às providências para a realização da solenidade.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 8534 Nr: 835-18.2006.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracina Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington da Silveira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos em correição, etc

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 dias, manifeste nos 

autos acerca do saldo remanescente, sob pena de extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10492 Nr: 919-82.2007.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonanes Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc

Dispensado o relatório, como autorizado pelo artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação de ação de reclamação.
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 Decorrido o prazo de suspensão, a parte autora foi intimada para dar 

andamento no feito.

Escoado tal prazo, o feito encontra-se paralisado até o presente sem a 

adoção da diligência postulada pela autora.

Assim, estando o feito paralisado desde o ano de 2014, por inércia da 

parte autora, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Vistos em correição, etc

Compulsando o Sistema Apolo constata-se que não há advogado 

cadastrado juntoao polo passivo da presente demanda.

Diante disso DETERMINO:

 1. À escrivania para que proceda com a inserção do advogado da parte 

requerida no Sistema Apolo.

 2. Após, INTIME-SE a parte ré nos moldes do despacho de fls. 62.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 1927-50.2014.811.0059

 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: Leidiane Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseni Fidelis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70322 Nr: 3622-68.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDELENA MARIA ALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 

2017 às 16h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62101 Nr: 155-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverson Alves Fagundes, vulgo "Rogerio", 

Eliana Quirino Cardoso, Dayane Mauricio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do estado de 

Mato Grosso - OAB:, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Aqui se tem ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de 

DAYANE MAURÍCIO SOARES, ELIANA QUIRINO CARDOSO e WEVERSON 

ALVES FAGUNDES.

Proferida sentença nestes autos, Dayane e Eliana apresentaram recurso 

de apelação, restando pendente o cumprimento da carta precatória para 

intimação de Weverson acerca da sentença.

Com o cumprimento da missiva, o réu informou que deseja recorrer da 

sentença, assim, em análise ao Sistema Processual Eletrônico verificou-se 

que o advogado constituído pelo réu não foi intimado dos termos da 

sentença, razão pela qual reabro o prazo para que a defesa de 

WEVERSON ALVES FAGUNDES apresente recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75271 Nr: 32-49.2017.811.0059

 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: MARIA JOSE CARDOSO MENDES ALENCAR,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 
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as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 

2017 às 16h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75276 Nr: 33-34.2017.811.0059

 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: JONAS MENDES DE MORAES,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por morte de 

trabalhador rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

demonstração da qualidade de segurado do “de cujus”, bem como a 

condição de dependente de quem objetiva a pensão.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 

2017 às 15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 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: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve tempo hábil para a expedição do mandado 

de citação e intimação dentro do prazo assinalado, redesigno a audiência 

de conciliação, artigo 334, do CPC, para o dia 16 de maio de 2017, às 

13h00min.

Consigno que a citação deverá ocorrer até o dia 14/04/2017 e o senhor 

oficial de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à 

audiência acompanhado de advogado ou, se não tiver condições de 

contratar um, diligenciar junto a Defensoria Pública.

Ademais, no mesmo ato, o senhor oficial de justiça deverá intimar o 

citando de que, se não houver acordo entre as partes na audiência, ele 

terá o ônus de apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

do dia em que se realizar a audiência, salvo se as partes decidirem adiar a 

realização da composição amigável.

Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 415 Nr: 389-25.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Neto de Morais - 

OAB:38076

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOÃO 

BATISTA SILVA MARTINS, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado 

no artigo 121, caput, do Código Penal.

 Analisando os autos, observa-se às folhas 197 determinação de 

intimação da defesa para apresentação de resposta inicial, no prazo legal. 

Contudo, considerando que quando da intimação DJE o advogado de 

defesa não estava cadastrado junto ao Sistema Processual Eletrônico, 

proceda-se novamente com a intimação do causídico para que apresente 

as pretensões defensivas em favor do réu, no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação remetam os autos à Defensoria 

Pública.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 86-60.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 Vistos.

Intime o recuperando para iniciar o cumprimento da prestação de serviço à 

comunidade, conforme determinado na decisão de fl.81.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53609 Nr: 3065-52.2014.811.0059

 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: Arilene Maria Rezende de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Augusto Bacani 

Rodrigues - OAB:312.846, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - 

MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 18 de maio de 

2017, às 16h30min, nos termos da decisão contida na folha 83.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de março de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56997 Nr: 1580-80.2015.811.0059

 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: JORGE PEDRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, 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:

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 18 de maio de 

2017, as 14h30min, nos termos da decisão contida na referência 19.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76192 Nr: 613-64.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, no valor de R$ 

338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), sendo R$ 3,55 

(três reais e cinquenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

através de depósito identificado na conta Corrente nº. 6.835-7, Agência 

1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório Distribuidor, 

devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do fone/fax (66) 

3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, DEVENDO A 

PARTE REQUERENTE, SE ATENTAR QUE A CONTA É DO BANCO 

BRADESCO S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 1691-93.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOYHANE MAMEDIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos no valor, de R$ 12,60 

(doze reais e sessenta centavos), sendo R$ 3,55 (três reais e cinquenta e 

cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago através de depósito 

identificado na conta Corrente nº. 6.835-7, Agência 1149-5, BANCO 

BRADESCO S/A, em nome do Cartório Distribuidor, devendo ser enviado 

fax do recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através 

de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, DEVENDO A PARTE REQUERENTE, 

SE ATENTAR QUE A CONTA É DO BANCO BRADESCO S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78789 Nr: 2198-54.2017.811.0059

 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 VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO DOMINGOS SECCHI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar o advogado da parte autora, para providenciar o 

pagamento do complemento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor 

de R$ 2.178,40 (dois mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), 

para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, já 

expedido nos autos conforme certidão do oficial de justiça de ref. 7, sendo 

R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago através de depósito identificado na conta Corrente nº. 

6.835-7, Agência 1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, 

DEVENDO A PARTE REQUERENTE, SE ATENTAR QUE A CONTA É DO 

BANCO BRANDESCO S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79502 Nr: 2710-37.2017.811.0059

 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: Dejanete Ramos Paco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

recebimento de auxílio doença e sua conversão aposentadoria por 

invalidez.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu 

conceda desde logo a aposentadoria.

Compulsando os documentos e laudos apresentados pela autora, nota-se 

que a requerente se submeteu a diversas avaliações médicas, 

oportunidades em que se constatou sua incapacidade para o trabalho.

Outrossim, considerando a natureza da patologia que a autora possui, não 

é necessário fazer um esforço hercúleo para verificar, ao menos na ótica 

deste magistrado em uma análise sumária, a manifesta incapacidade 

laborativa da parte autora.

Assim, verifico que foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito, 

verificada pelos exames apresentados, e o perigo de dano, haja vista a 

incapacidade laborativa para adquirir meios para sua subsistência.

Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar 

ao INSS que proceda com a implantação integral do benefício de Auxílio 

Doença à requerente.

De outro vértice, esclareço, por oportuno, que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso.

Cite-se a parte ré mediante remessa dos autos.

Apresentada contestação, abra-se vista à parte autora para 

apresentação de réplica.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos para saneamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 86-60.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 Vistos.

 Trata-se de processo executivo de pena do reeducando Valdomiro Lima 

Luz.

 Analisados os autos, verifico que o reeducando foi condenado, tendo a 

sentença transitado em julgado.

Ocorre que o reeducando não iniciou o cumprimento de sua pena e 

frustrou a finalidade da execução, sem, contudo, suspender-se o curso 

do prazo prescricional.

 Cumpre enaltecer que o artigo 109 do Código Penal é expresso em 

mencionar que a pena prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é 

igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, como no caso em 

tela.

 Deste modo, considerando-se o total da pena imposta e a data do trânsito 

em julgado, constato haver consumado-se a prescrição da pretensão 

executória estatal.

Ante o exposto, defiro o pedido ministerial de fl. 94, declaro extinta a 

punibilidade do reeducando em razão da consumação da prescrição e 

extingo o feito.

Desentranhe-se a petição juntada às fls. 99/106 por não pertencer a este 

feito.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48227 Nr: 3996-89.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Pohl
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que apresente o 

requerimento administrativo no prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 5377-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSP, MNdSMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de guarda com pedido de busca e apreensão de menor.

Analisando os autos observa-se que a parte autora há mais de 03 anos 

não se manifesta.

Assim, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora se manifeste 

em prosseguimento, sob risco de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51681 Nr: 1429-51.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimauro Gomes da Silva, vulgo "Lucio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI do Código Penal declaro extinta a punibilidade de LUCIMAURO 

GOMES DA SILVA, já qualificado nos autos, em razão da ocorrência da 

prescrição da pretensão executória.Assim, determino à Secretaria que 

expeça, imediatamente, o alvará de soltura de LUCIMAURO GOMES DA 

SILVA, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.Ciência ao 

Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Porto Alegre 

do Norte (MT), 07 de fevereiro de 2017. Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58746 Nr: 2616-60.2015.811.0059

 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: Helena Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 18 de maio de 

2017, as 15h00min, nos termos da decisão contida na referência 20.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 899-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente acerca da decisão 

contida no movimento de referência 35, bem como para que indique bens 

passíveis de penhora, ou justifique detalhadamente a impossibilidade de 

não fazê-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 1233-13.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 18 de maio de 

2017, as 15h30min, nos termos da decisão contida na referência 34.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69237 Nr: 3039-83.2016.811.0059

 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: Ezequias Pereira Fernandes, Lair Rodrigues de Brito de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos no valor, de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), sendo R$ 

3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

através de depósito identificado na conta Corrente nº. 6.835-7, Agência 

1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório Distribuidor, 

devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do fone/fax (66) 

3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, DEVENDO A 

PARTE REQUERENTE, SE ATENTAR QUE A CONTA É DO BANCO 

BRADESCO S/A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69760 Nr: 3314-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Paixão Carvalho, Renato Ruys 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- MT

 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.

Em tempo, expeça-se a guia de pena provisória, devendo ser trasladada, 

além dos documentos de praxe, a cópia do ofício expedido, contido na 

referência 91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 4221-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Vieira de Souza, Clerislane Pereira de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 1º de junho de 

2017, às 15h00min, nos termos da decisão contida na referência 29.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 4318-07.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Freitas Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu 

conceda desde logo a aposentadoria.Ocorre que o Código de Processo 

Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela quando há 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela 

antecipada.É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a tutela 

para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que a autora é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ela ter pedido assistência judiciária gratuita.Ademais, compulsando os 

autos, embora a autora tenha instruído a inicial com alguns laudos 

médicos, verifica-se que estes estão desatualizados, sendo que a 

demanda foi proposta em 11/10/2016 e os laudos mais recentes datam de 

março/2016.Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

que teria a finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria.De outro 

norte, 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 

31 de maio 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.Elaborado o laudo e encartado 

aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias e, após, 

conclusos.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.Finalmente, arbitro os honorários periciais no valor de 1 

(um) salário mínimo. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73995 Nr: 5219-72.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por híbrida por 

idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 

2017, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75663 Nr: 294-96.2017.811.0059

 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: MARCELINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2017 às 

15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76593 Nr: 846-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE OLIVEIRA NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos no valor, de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), sendo R$ 

3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

através de depósito identificado na conta Corrente nº. 6.835-7, Agência 

1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório Distribuidor, 

devendo ser enviado fax do recibo de depósito através do fone/fax (66) 

3569-1216 ou através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, DEVENDO A 

PARTE REQUERENTE, SE ATENTAR QUE A CONTA É DO BANCO 

BRADESCO S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77974 Nr: 1662-43.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMYRES MENDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORCI OTTO BUBANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que o autor se 

enquadra nos termos da Lei 1060/50, é necessário que o autor traga aos 

autos outros documentos que achar pertinentes para análise do 

pedido.Intime-se o autor para que em 15 (quinze) dias forneça outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 410 de 456



elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou recolha 

as custas processuais no mesmo prazo. Cumprida a referida 

determinação, tornem os autos conclusos.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78890 Nr: 2271-26.2017.811.0059

 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: SCANIA BANCO SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G HANAUER COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar o advogado da parte autora, para providenciar o 

pagamento do complemento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor 

de R$ 1.980,30 (mil nocentos e oitenta reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado de busca, apreensão, já cumprido conforme 

certidão do oficial de justiça de ref. 12. nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago através 

de depósito identificado na conta Corrente nº. 6.835-7, Agência 1149-5, 

BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório Distribuidor, devendo ser 

enviado fax do recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ 04.056.801/0001-20, DEVENDO A PARTE 

REQUERENTE, SE ATENTAR QUE A CONTA É DO BANCO BRANDESCO 

S/A.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1372-67.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josue Silva Marinho - 

OAB:12423/A, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.110-verso.

Cumpra-se, expedindo-se onecessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51199 Nr: 1016-38.2014.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da r. sentença 

proferida nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 67228 Nr: 2127-86.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA CARDOSO DA SILVA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CÉSAR DO 

NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. Cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

EXPEÇA-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO AO CARTÓRIO COMPETENTE.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25502 Nr: 694-07.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Leite, Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Processo eletrônico nº 694-07.2015.811.0019

Código nº 25502

Vara Única

Vistos.

WILHANS MARQUES DOMINGOS, já qualificado nos autos, fora 

denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso no art. 306 c/c 

298, inciso III, ambos do art. 9.503/97.

A denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 

do CPP.

Apresentada resposta à acusação (Ref.97), verifico que o acusado se 

limitou a negar a ocorrência dos fatos, sendo que a matéria alegada se 

confunde com o mérito da demanda, as quais somente serão analisadas 

ao final dos debates. Ademais, constato que a defesa do acusado arrolou 

as mesmas testemunhas da acusação.

 Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de julho de 2017 às 14h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21673 Nr: 696-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICLrpMRCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Santana Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de “Exame de DNA”, cujo 

material genético deverá ser colhido em dia e horário previamente 

informados pelo laboratório do Hospital Público Municipal de Porto dos 

Gaúchos/MT.Assim, em primeiro lugar EXPEÇA-SE Ofício ao Hospital 

Municipal desta Comarca, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 

para que indique data e hora a ser efetivada a coleta do material destinado 

à realização do Exame. Após, em segundo lugar, havendo resposta do 

ofício acima, intime-se o requerido, mediante missiva precatória no 

endereço indicado (fl.48-verso), bem como a representante do menor, a 

fim de que se façam presentes no local, hora e data designados, 

advertindo-os de que a ausência da representante do menor acarretará 

em extinção do processo sem resolução do mérito, e por sua vez, a 

ausência do requerido culminará na presunção de paternidade.Ressalto, 

ainda, que o custo do material de coleta é de responsabilidade das partes 

que deverão comparecer neste Fórum, procedendo ao pagamento do 

valor de R$ 105,00 (cento e cinco) reais, relativo ao exame de DNA. 

Intimem-se.Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março 

de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 670-08.2017.811.0019

 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: D.R.F. Comercial Agrícola Ltda- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Luiz Heberle - 

OAB:15191/MT, Eduardio Marques Chagas - OAB:13699/MT, João 

Paulo Avansini Carnelos - OAB:0.924/MT, Jorge Augusto B. 

Silvestre - OAB:OAB/MT 13.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 670-08.2017.811.0019

Código nº 33928

Vara Única

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela parte autora, em que pleiteia a 

expedição de carta precatória, como complementação de seu pedido 

cautelar de busca e apreensão de soja, oriunda de penhor agrícola 

(Ref.18).

Inicialmente, constato que a parte autora juntou aos autos (fls. 154/157) 

notas fiscais emitidas pela parte requerida, nas quais é possível verificar 

que novas destinações estão sendo dadas à soja - objeto do presente 

litígio.

 À evidência, entendo que assiste razão a parte autora, motivo pelo qual 

recebo seu aditamento e estendo os efeitos da liminar concedida em 

decisão retro (Ref.6), às empresas (n° 1/2/3/4) elencadas em seu 

respectivo aditamento (Ref.18).

 Desta feita, EXPEÇAM-SE cartas precatórias às empresas 

supramencionadas, localizadas nas cidades de Cuiabá/MT e Nobres/MT, 

para realização de busca e apreensão da soja, nos termos da decisão 

retro (Ref.6)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos, 23 de março de 2017.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 555-84.2017.811.0019

 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: Manoel Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 162, § 4º, do CPC 

e Portaria 15/2015-DF, PROCEDO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, por seu 

procurador, para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 1161-83.2015.811.0019

 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: Maria Lorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que diante da interposição do recurso de apelação, 

procedo a INTIMAÇÃO do apelado/requerente para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao Egrégio Tribunal 

competente, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme 

dispõe o art. 1010 §3º do NCPC. #vc#

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 1256-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ajackson Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do advogado do autor, a trazer independente de 

intimação as testemunhas arroladas, para audiência redesignada, eis que 

residentes na Comarca de Juara/MT, sendo que foi solicitada a devolução 

da missiva que deprecou suas oitivas, conforme referências 47 e 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32640 Nr: 13-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Passos Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo nº 13-66.2017.811.0019

Código nº 32640

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da petição retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Moacir Velozo Junior, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 17762-A, para patrocinar os interesses 

da Reeducando, Anderson Passos Pedroso, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

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).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, considerando que o mesmo 

voluntariamente respondeu à convocação do Edital XX/2017.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28687 Nr: 518-91.2016.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nadir Gomes Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineusa Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Tapurah - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica Stefani de Almeida 

- OAB:22868-O

 Processo nº 518-91.2016.811.0019

Código nº 28687

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da petição retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Veronica Stefani de 

Almeida, inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 22868, para patrocinar os 

interesses da Requerida, Marineusa Gomes de Moraes, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

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).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, considerando que o mesmo 

voluntariamente respondeu à convocação do Edital XX/2017.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 532-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva decretada contra 

Gilberto Pereira. Considerando a informação de que o réu não possui 

condições financeiras para constituir advogado, e diante da ausência de 

defensoria pública nesta comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Robson 

Dupim Dias, inscrito na OAB/MT sob o n.º 14074, para patrocinar os 

interesses do Requerido Gilberto Pereira, devendo apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação.Desde já, árbitro 

a título de honorários advocatícios, em favor do(a) causídico(a) 

nomeado(a) o valor equivalente a 30 (trinta) URHs, caso haja a atuação 

em todo o curso do procedimento, até a sustentação da tribuna, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso (Tabela XIX, item 9.1 “a”).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).Advirta-se 

que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses da parte 

acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da lista de 

defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intime-se a defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto 

dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25619 Nr: 737-41.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Felipe Bergamaschi - 

OAB:84.630-PR, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT

 Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WILHANS 

MARQUES DOMINGOS, mediante cumprimentos das medidas cautelares 

diversas da prisão elencadas acima, o que faço com fundamento nos 

artigos 316, e 319, ambos do Código de Processo Penal.Sirva-se a 

presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, colocando-se os acusados em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiverem presos.Comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso da presente decisão, eis que, segundo consta, pende 

julgamento de Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado.Intime-se 

a defesa do acusado para apresentar memoriais finais no prazo de 05 

(cinco) dias.Façam-se as intimações necessárias.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 

2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32524 Nr: 2423-34.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dallapria Polita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Executivo de Pena nº 2423-34.2016.811.0013

Código nº 32524

Vara Única

Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, HOMOLOGO o 

cálculo de pena (Ref.9).

Aguarde-se o lapso temporal para a progressão do regime prisional.

 Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33979 Nr: 688-29.2017.811.0019

 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: PdS, MdCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 688-29.2017.811.0019

Código nº 33979

Vara Única
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Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, proposta por PEDRO DE 

SOUZA e MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUZA, ambos já qualificados 

nos autos.

Inicialmente, processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

Tendo em vista que o casal possui filho menor, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33926 Nr: 668-38.2017.811.0019

 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: Sandra Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 668-38.2017.811.0019Código n.º33926Vara 

ÚnicaVistos.Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença, ou, 

Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. INTIME-SE a parte autora e CITE-SE o 

INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a 

remessa dos autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março 

de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29261 Nr: 687-78.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley de Souza Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido a seguinte decisão: Vistos etc. Defiro o 

requerimento do Ministério Publico, remetam-se os autos ao Parquet, para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, a defesa, para 

manifestar-se no mesmo prazo. Após, Conclusos. Saem os presentes 

intimados. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27821 Nr: 194-04.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Executivo de Pena nº 194-04.2016.811.0019

Código nº 27821

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena do reeducando Erasmo Gomes de Souza, 

condenado como incurso nas penas do art. 217-A c/c art. 71, caput, e art. 

129, §9º, em concurso material (art. 69, CP), todos do Código Penal.

Compulsando os autos verifico que em sede de apelação houve o 

redimensionamento da pena definitiva imposta ao reeducando em 14 

(quatorze) anos de reclusão e 4 (meses) de detenção, consoante 

acórdão anexo aos autos com sua respectiva certidão de trânsito em 

julgado (fls.05/53).

Com efeito, o Ministério Público (Ref.60) pugnou pela homologação do 

cálculo de Ref. 50, elaborado após o respectivo redimensionamento da 

pena. Nesse mesmo sentido, o Defensor do reeducando manifestou 

concordância acerca dos cálculos (Ref.65).

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, HOMOLOGO a 

atualização do cálculo da pena (Ref.50).

 Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32627 Nr: 4-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues Silva - 

OAB:, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos etc. Diante da 

ausência da Defensoria Publica nesta Comarca, nomeio para patrocinar os 

interesses do genitor, o Drº Moacir Velozo Junior, OAB/MT nº 17.762-A. 

Permaneçam os autos conclusos, para decisão. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30429 Nr: 1264-56.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 CERTIFICO e dou fé, que diante do lapso temporal da intimação sem 

manifestação do advogado, REITERO a INTIMAÇÃO da defesa do 

reeducando que faça juntar aos autos os respectivos comprovantes de 

residência dos familiares que possui na Comarca para a qual pretende ser 

transferido, em cumprimento a decisão de ref. 41 e 48.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 2424-19.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Processo nº 2424-19.2016.811.0019

Código nº 32526

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 10999-A, para patrocinar os interesses 

do Reeducando, Ismael Pereira, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

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).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, considerando que o mesmo 

voluntariamente respondeu à convocação do Edital XX/2017-DF/PORTO 

DOS GAÚCHOS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32627 Nr: 4-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues Silva - 

OAB:, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 Ante o exposto, e com base na fundamentação alhures esposada, 

DETERMINO o desacolhimento da menor WEMILLY VITÓRIA da Casa de 

Passagem Franciscana Isaura Moreira, localizada na cidade de Juara/MT e 

CONCEDO A SUA GUARDA PROVISÓRIA aos tios da menor, Paulo 

Aparecido Bergamin e Maria Aparecida Bergamin.Em razão da presente 

decisão, DETERMINO:a) A expedição do competente Termo de 

Compromisso de Guarda e Responsabilidade, salientando-se que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a guarda é instituto 

precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme a alteração 

das circunstâncias de fato;b) O acompanhamento familiar rotineiro pelo 

Conselho Tutelar de Novo Horizonte do Norte/MT, o qual deverá comunicar 

este Juízo qualquer anormalidade;A presente decisão deve ser cumprida 

IMEDIATAMENTE pelo Conselho Tutelar com a máxima cautela possível, 

diante das peculiaridades do caso, requisitando-se, inclusive, apoio de 

força policial.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO, PRECATÓRIA E OFÍCIO.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2017.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 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

 Processo n.º 206-18.2016.811.0019

Código n.º 27854

Vara Única

SENTENÇA

Vistos

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO opôs, com fundamento no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença prolatada noRef. 73, alegando omissão na decisão quanto ao 

arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista ter atuado no 

processo em epígrafe como defensor dativo.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte 

Embargante quanto à existência do vício apontado na sentença, 

consistente na ocorrência de omissão no que se refere ao arbitramento de 

honorários em favor do patrono da parte requerida.

Sem delongas, tratando-se de ação de guarda, e tendo em vista a 

nomeação de advogado dativo para defender os interesses da parte 

requerida, há de se reconhecer o direito ora pleiteado, arbitrando-se em 

favor do nobre causídico os merecidos honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a existência da 

omissão apontada, suprindo-lhe a falta no tocante ao arbitramento dos 

honorários advocatícios do defensor dativo então nomeado, fazendo 

assim constar na sentença:

 “Desta forma, CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos 

honorários advocatícios devidos ao advogado atuante no feito, em razão 

de sua nomeação para representar os interesses da parte requerida, por 

ser pobre na forma da lei e, ante a inexistência de Defensoria Pública 

nesta comarca, FIXO em 06 (seis) URH (CNGC 1.12.4).

Expeça-se a respectiva certidão”.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias e as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33970 Nr: 683-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooami – Cooperetiva Mercantil e Industrial dos 

Produtores de Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. Comercial Agrícola Ltda- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Nespoli Junior - 

OAB:19139/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edney Luiz Heberle - 

OAB:15191/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:0.924/MT

 Ante o exposto e, com base nas razões e fundamentos 

supramencionados, INDEFIRO a Liminar ora pleiteada, ante a ausência dos 

requisitos do art. 300, caput e §3° do CPC.Cite-se a parte embargada para 

que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 679 do CPC. Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos instrumento de procuratório e demais atos 

constitutivos.Por fim, certifique-se se as custas foram recolhidas. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 415 de 456



Decorrido o prazo sem recolhimento e sem apresentação de procuração, 

voltem-me conclusos para extinção do feito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.Porto 

dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30278 Nr: 357-08.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos etc. Diante da justificativa do reeducando, Abram-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após, ao 

advogado de defesa para manifestação, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais. Eu,___ 

Nilza Rodrigues Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei e faço 

imprimir. . Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. Nada 

mais. Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24529 Nr: 328-65.2015.811.0019

 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): Adir Antonio Dominhaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: Vistos etc., Finda a 

instrução, remetam-se com vistas ao Ministério Público para apresentação 

de memoriais finais escritos, no prazo legal. Após, ao advogado do 

requerido para apresentar memoriais escritos, no prazo legal. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28556 Nr: 470-35.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Homologo a 

desistência da testemunha Waldeci Laércio da Silva. Dou por encerrada 

instrução. Sai o Ministério Público intimado para apresentação de 

memoriais escritos, no prazo legal. Após, ao advogado de defesa para 

apresentar memoriais escritos, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais. Eu,___ Nilza Rodrigues 

Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei e faço imprimir.

 Intimação da Parte 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 MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, Remetam-se os 

autos com vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 

Após, ao advogado de defesa nomeado Adhemar de Brito F. Peres, para 

manifestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Nada mais. Eu,___ Nilza Rodrigues Gonçalves, 

Gestora Administrativa 3, o digitei e faço imprimir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28218 Nr: 375-05.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, Remetam-se os 

autos com vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 

Após, a advogada de defesa para manifestação, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Eu,___ Nilza Rodrigues Gonçalves, Gestora Administrativa 3, o digitei 

e faço imprimir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 1256-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ajackson Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1256-79.2016.811.0019

Código nº. 30458

Vara Única

Vistos.

Ante o teor do petitório acostado aos autos (Ref.56), DEFIRO o pleito de 

redesignação da audiência de instrução e julgamento prevista para o dia 

23/03/2017.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2017, às 17hs00min.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória, 

caso seja necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 1935-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Laurindo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Nascimento 

Gonçalves Drumond - OAB:62.626-MG, LOURENÇO GOMES 

GADÊLHA DE MOURA - OAB:21233, Wladislau Barros Siqueira - 

OAB:36.867-PE

 CERTIFICO e dou fé, que deixo de expedir intimação às testemunhas 

arroladas, eis que, conforme art. 455, cabe ao advogado da parte, intimar 

ou informar a testemunha por ele arrolada, do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21060 Nr: 1964-48.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o descurso do período de suspensão do feito, 

"manifeste-se o exequente interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42920 Nr: 178-90.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenor José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42920 Nr: 178-90.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenor José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 Código n.º 42920

Vistos.

 Trata-se ação de impugnação no valor da causa ajuizado por Paulo da 

Costa Lima em face de Aldenor José da Silva, ambos devidamente 

qualificados na exordial.

O impugnante requer a retificação do valor dado à causa pelo benefício 

econômico que será auferido.

Devidamente intimado, o impugnado quedou-se inerte (fl. 10).

 É a síntese do relatório. Fundamento e DECIDO.

 Cuida-se de incidente processual, com o escopo de ter a retificação do 

valor a causa correspondente ao benefício econômico pretendido.

Volvendo-os olhos ao feito, verifica-se que razão assiste o impugnante, 

uma vez que o valor atribuído à causa na ação principal de código 16031, 

não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, pois 

o mesmo atribuiu como valor da causa o importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quanto que o objeto da lide é nulidade de escritura pública de venda 

e compra de imóvel de 196 hectares c/c reintegração de posse e 

indenização por perdas e danos.

 Insta ressaltar, neste momento, que o Juiz poderá corrigir, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa. Neste particular, preconiza o artigo 292, § 

3º, do Código Processual Civil que:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes.”

Diante disto, conforme certidão de fls. 11, expedida pelos oficias de 

justiça/avaliadores desta Comarca, verifica-se que o valor avaliado do 

bem é de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).

Por tais motivos é medida correta a correção atribuída ao valor da causa.

 Ante o exposto, intime-se o Impugnado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retifique o valor da causa dos autos de código 16031, 

correspondente ao proveito econômico perseguido, qual seja o valor de 

R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) e, 

consequentemente proceda com o recolhimento das custas 

correspondentes, sob pena de ser o processo extinto sem julgamento de 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 21 de março de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51007 Nr: 511-95.2012.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/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 requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da devolução da carta precatória com diligência 

negativa para intimação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55171 Nr: 64-05.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rocha Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massan Nichols - 

OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 64-05.2015.811.0098

Código nº 55171

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 16h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 
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serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 1038-76.2014.811.0098

 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: Simão Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1038-76.2014.811.0098

Código nº 54636

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 17h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56052 Nr: 629-66.2015.811.0098

 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: ELIZABETH DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 Processo nº 629-66.2015.811.0098

Código nº 56052

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 13h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56297 Nr: 780-32.2015.811.0098

 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 dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 780-32.2015.811.0098

Código nº 56297

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 15h30min.
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Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59698 Nr: 121-52.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGR, EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Pelo exposto, concedo a requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes da Lei nº 1.060/50, bem como DEFIRO o pedido formulado na 

inicial, para o fim de CONCEDER a guarda provisória da menor Julia 

Granella Remédio em favor da requerente Elizangela Aparecida 

Granella.Outrossim, considerando a prova documental irrefragável de 

parentesco (fl. 17) e a necessidade presumida da menor em auferir 

rendimentos a título de alimentos, FIXO os alimentos provisórios devidos 

pelo requerido à infante, no valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem contados a partir da citação.Considerando que os 

pedidos pleiteados pela parte autora tem ritos procedimentais diferentes 

(guarda e alimentos), a presente demanda deverá tramitar pelo rito comum, 

nos termos do que dispõe o art. 327, § 2º do Código de Processo 

Civil.Designo audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2017, às 

15h30min, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte Ré.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. O prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da realização 

da audiência (art. 335, I do CPC).A ausência de contestação implicará em 

revelia e aplicação de seus efeitos, nos moldes do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 de março de 2017.Lílian Bartolazzi 

LaurindoJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29907 Nr: 960-24.2010.811.0098

 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: Valdelito Lucas de Souza

 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 960-24.2010.811.0098

Código nº 29907

Vistos.

Em face do teor do v. acórdão de fl. 108/108-vº, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 30 de maio de 2017, às 13h30min.

Na forma do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §§ 2º e 3º da CNGCGJ/MT] e, no 

caso de intimação por oficial de justiça, a começar da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, do Código de Processo 

Civil].

 Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 2657-55.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia de Souza Vitorino

 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 51521

Vistos.

Intime-se o douto advogado da parte autora para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do pedido de fl. 151-vº.

Após, conclusos.

 Porto Esperidião/MT, 17 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53136 Nr: 1209-67.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1209-67.2013.811.0098

Código nº 53136

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 15h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.
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Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55515 Nr: 305-76.2015.811.0098

 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: Cesário Guimarães Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 305-76.2015.811.0098

Código nº 55515

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 15h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 489-32.2015.811.0098

 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: FABIANA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:c

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 489-32.2015.811.0098

Código nº 55809

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 17h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55842 Nr: 506-68.2015.811.0098

 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: EUZITA DOS SANTOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 506-68.2015.811.0098

Código nº 55842

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 16h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 59036 Nr: 1260-73.2016.811.0098

 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): Alfredo Leite da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça de fl. 56, a seguir 

transcrita: Certifico que em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensão, expedido pela Meritíssima Juíza de Direito desta Comarca de 

Porto Esperidião – MT, referente o processo n.° 1260-73.2016.811.0098, 

dirigi-me no dia 01/12/2016 até o endereço mencionado no mandado, lá 

estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A BUSCA E APREENSÃO 

DO BEM 01 (UM) VEÍCULO FIAT, MODELO PÁLIO 16V, ANO 2010, COR 

PRETA, ANO 2010, CHASSI 9BD17177EB5682074, PLACA NPH 3476, e 

também NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER COM A CITAÇÃO do Sr. ALFREDO 

LEITE DA CRUZ, tendo em vista em ser informado pelo Sr. Americo que o 

requerido atualmente está morando na cidade de Sinop – MT, podendo ser 

encontrado na base da polícia militar da cidade.Certifico ainda que até o 

presente momento não fora feito nenhum recolhimento de diligência deste 

ato processual. Sendo assim, faz-se necessário o recolhimento de 

diligência deste meirinho no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco 

reais) devendo o mesmo ser depositado no Banco Sicredi, Agência: 0800; 

Conta Corrente: 61844-6; CNPJ: 08688478/0001-68, Comarca de Porto 

Esperidião – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59766 Nr: 179-55.2017.811.0098

 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: LUIZ HENRIQUE RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AITANA SILVA SILVÉRIO - 

OAB:19734/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59766

Vistos.

Não visualizo, ab initio, os requisitos necessários à concessão da 

almejada assistência judiciária pleiteada pelo impetrante.

Como é cediço, para ser beneficiado com a assistência judicial gratuita, 

deve a pessoa comprovar o estado de miserabilidade.

Infere-se dos autos que o impetrante não juntou o termo de declaração de 

hipossuficiência, documento este que gera presunção relativa de 

miserabilidade, podendo, todavia, ser ilidida com provas em contrário ou 

pela situação que se evidenciar dos autos.

 Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam 

aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 

almejado, determino, que a intimação do impetrante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove a condição de miserabilidade, conforme 

preconiza o art. 99, § 2º do CPC, sob pena de recolhimento das custas 

processuais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50006 Nr: 1194-69.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Constância da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 1194-69.2011.811.0098

Código nº 50006

Vistos.

Constância da Silva ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

A ação seguia seu trâmite regular até que, em grau de recurso, a 

sentença prolatada nos autos foi anulada e determinada a baixa do 

processo a este Juízo para que a autora comprovasse a postulação do 

benefício na seara administrativa, pois, com o julgamento do Recurso 

Especial nº 631240, tal documento é indispensável à propositura da ação 

(fls. 104/105).

 Às fls. 113/115, foi requerida a habilitação no polo ativo, em virtude do 

óbito da autora, consoante certidão de fl. 119.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Exsurge dos autos que a autora pretendia o benefício de aposentadoria 

rural por idade como segurado especial, porém, no curso do processo, a 

mesma faleceu, consoante certidão de óbito juntada à fl. 119, razão pela 

qual, considerando que a sentença foi anulada (fls. 104/105), em se 

tratando de ação personalíssima e intransmissível, impõe a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Diante o exposto, em face do óbito da autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do 

CPC.

 Sem custas e honorários, em face da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 15 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50426 Nr: 4613-38.2009.811.0011

 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: Lorival da Silva

 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 50426

Vistos.

Intime-se a autarquia requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste a respeito do pedido de desistência da ação formulado pelo 

requerente [art. 485, § 4º do CPC].

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50471 Nr: 102-60.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

 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 102-60.2010.811.0098

Código nº 50471

Vistos.

Em face do teor do v. acórdão de fls. 103/104, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 30 de maio de 2017, às 14h00min.
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Na forma do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §§ 2º e 3º da CNGCGJ/MT] e, no 

caso de intimação por oficial de justiça, a começar da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, do Código de Processo 

Civil].

 Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50484 Nr: 176-80.2011.811.0011

 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: Lorival da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B, Galileu Zampiere - OAB:11.574/MT, Giuseppe 

Zampiere - OAB:10.603/MT, Neula de Fátima Miranda - OAB:6553, 

Silvio José Trindade - OAB:121.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50484

Vistos.

Intime-se a Autarquia Requerida para que se manifeste acerca do teor da 

petição de fl. 213, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 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.

Defiro o pedido de fl. 180-vº, determinado a remessa dos autos ao 

Contador do Juízo para elaboração de cálculo atualizado do débito, nos 

moldes do v. acórdão de fls. 161/162.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52020 Nr: 166-95.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEME MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 166-95.2013.811.0098

Código nº 52020

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não carreou aos autos 

documentos que comprovem a postulação do benefício na seara 

administrativa, pois, com o julgamento do Recurso Especial nº 631240, tal 

documento é indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 

do CPC.

Assim, determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado 

para que comprove a postulação do benefício da seara administrativa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Comprovada postulação na seara administrativa, intime-se a Autarquia 

requerida para se manifestar acerca do pedido em até 90 (noventa) dias, 

prazo dentro do qual deverá colher as provas necessárias e proferir 

decisão administrativa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52993 Nr: 1064-11.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Ramiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1064-11.2013.811.0098

Código nº 52993

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 16h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53001 Nr: 1072-85.2013.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1072-85.2013.811.0098

Código nº 53001

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, no que tange a preliminar de 

falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

observa-se que a parte autora supriu referida preliminar consoante 

expediente de fl. 45, portanto, a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 18h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54790 Nr: 1159-07.2014.811.0098

 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: Carmelo Tossube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1159-07.2014.811.0098

Código nº 54790

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 13h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55081 Nr: 1360-96.2014.811.0098

 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: Alzira Pereira de Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1360-92.2014.811.0098

Código nº 55081

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 17h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 304-91.2015.811.0098

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 304-91.2015.811.0098

Código nº 55514

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 14h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1079-09.2015.811.0098

 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: OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO, DENISE APARECIDA 

JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL JORGE DA CUNHA, JONAS JORGE 

DA CUNHA, CLEITON JORGE DA CUNHA, BENIZIA JORGE DA CUNHA 

FONTES, ARNALDO JORGE DA CUNHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1079-09.2015.811.0098

Código nº 56700

Vistos.

Determino a citação dos indivíduos em cujos nomes está registrado o bem 

imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via edital, dos réus incertos e 

eventuais interessados, no prazo de 20 (vinte dias).

Notifiquem-se os representantes da União, da Fazenda Publica do Estado 

de Mato Grosso e da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, declinem se desfrutam de interesse na causa, 

instruindo-se os expedientes com cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanham.

Requisite-se certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figurem como parte os requeridos junto a Comarca de 

Cáceres/MT.

Após, uma vez cumpridas as diligencias supramencionadas, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 164-23.2016.811.0098

 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: ADELIO GABANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 164-23.2016.811.0098

Código nº 57549

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 17h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57724 Nr: 310-64.2016.811.0098

 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: ELZA PEDROSO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 310-64.2016.811.0098

Código nº 57724

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 
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preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 18h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 314-04.2016.811.0098

 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: IDALINA PENHA TOMICHA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 314-04.2016.811.0098

Código nº 57730

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio 

de 2017, às 13h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59755 Nr: 172-63.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA, JMDA, MDFMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Cite-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar os alimentos 

devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º do CPC. Saliento, por 

oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o trâmite da 

execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação [Súmula 

n.º 309 do STJ e art. 528, § 7º, do CPC].Escoado o prazo, intime-se a 

exequente para manifestação.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 

21 de março de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30585 Nr: 88-72.2011.811.0098

 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: Helio de Campos

 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:

 Processo nº 88-72.2011.811.0098

Código nº 30585

Vistos.

Em face do teor do v. acórdão de fls. 87/88 e 90, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 30 de maio de 2017, às 15h00min.

Na forma do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §§ 2º e 3º da CNGCGJ/MT] e, no 

caso de intimação por oficial de justiça, a começar da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, do Código de Processo 

Civil].

 Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30904 Nr: 406-55.2011.811.0098

 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: Francisco de Assis Alves Pereira

 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 406-55.2011.811.0098

Código nº 30904
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Vistos.

Em face do teor do v. acórdão de fl. 99, designo a audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 30 de maio de 2017, às 14h30min.

Na forma do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §§ 2º e 3º da CNGCGJ/MT] e, no 

caso de intimação por oficial de justiça, a começar da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, do Código de Processo 

Civil].

 Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52455 Nr: 575-71.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Izidoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 575-71.2013.811.0098

Código nº 52455

Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de maio de 

2017, às 13h00min.

Na forma do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §§ 2º e 3º da CNGCGJ/MT] e, no 

caso de intimação por oficial de justiça, a começar da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, do Código de Processo 

Civil].

 Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53331 Nr: 1389-83.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natividade Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1389-83.2013.811.0098

Código nº 53331

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal da requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio 

de 2017, às 16h00min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56306 Nr: 789-91.2015.811.0098

 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: Egito Erminio Bento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 789-91.2015.811.0098

Código nº 56306

Vistos.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o 

juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observa-se que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem.

 Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral 

e documental: depoimento pessoal do requerente e prova testemunhal.

 No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento e, 

ainda, a prova documental desde que também depositada nos autos até 20 

(vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de 

Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de maio 

de 2017, às 14h30min.

Atentem-se os doutos advogados das partes, quanto às testemunhas a 

serem inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 484-73.2016.811.0098

 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): VANUSA SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão, Citação e Intimação, 

expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Porto 

Esperidião, referente o processo n.° 484-73.2016.811.0098, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, por duas vezes, lá estando, não 

localizei o bem objeto do mandado, me foi informados por moradores que a 

mesma vendeu o bem para seu irmão Willian, no entanto, não sabem 

informar a localização do bem; após comunicação com a parte autora me 

foi informado que a finalidade do mandado não mais será necessária, em 

virtude de pagamento do débito; pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

COM A BUSCA E APREENSÃO, em virtude que o bem não foi localizado no 

endereço. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58282 Nr: 695-12.2016.811.0098

 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: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilson Mamedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, expedido pela 

Meritíssima Juíza de Direito desta Comarca de Porto Esperidião – MT, 

referente o processo n.° 695-12.2016.811.0098, que após realizar várias 

buscas na cidade de Porto Esperidião – MT, NÃO FOI POSSIVEL 

PROCEDER COM A BUSCA E APREENSAO DO BEM descrito no mandado, 

bem como, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A CITAÇÃO do Sr. 

ODILSON MAMEDES DA SILVA, tendo em vista que fui informado por 

moradores da cidade que o mesmo após sair da Prefeitura de Porto 

Esperidião – MT foi embora da cidade e ninguém sabe o seu paradeiro. 

Sendo assim, pelo presente fato exposto que devolvo o Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação para os seus devidos fins legais. O referido 

é verdade e dou fé. Porto Esperidião-MT, 25 de outubro de 2016. HUGO 

FERNANDO RODRIGUES FERNANDES.Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59545 Nr: 17-60.2017.811.0098

 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: VALDINEI VILLACIEN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16-60.2017.811.0098

Código nº 59545

Vistos.

Defiro conforme requerido pela parte autora à fl. 35, redesignando 

audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2017, às 14h30min., 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se de acordo com as deliberações de fls. 25/27.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59913 Nr: 283-47.2017.811.0098

 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: Eraldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Portanto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteado em initio litis para que o 

nome da parte requerente seja excluído dos cadastros de inadimplentes 

referente ao contrato nº 762766861000015EC que tem como credor 

Banco Bradesco (fl. 19).Oficie-se ao SPC e SERASA para que excluam o 

nome do requerente dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 

(cinco) dias.Designo audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 

2017, às 15h00min., conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte ré. (...).

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14380 Nr: 350-81.2008.811.0080

 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: Aurélio Santos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o comparecimento da parte para a realização da perícia 

designada (considerando-se a intimação do advogado constituído da 

decisão que designou a perícia).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15652 Nr: 281-15.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o comparecimento da parte para a realização da perícia 
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designada (considerando-se a intimação do advogado constituído da 

decisão que designou a perícia).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17283 Nr: 471-41.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o julgamento do agravo de instrumento interposto 

(indispensável ao prosseguimento da demanda).

Certifique-se o julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 1059-43.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o comparecimento da parte para a realização da perícia 

designada (considerando-se a intimação do advogado constituído da 

decisão que designou a perícia).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12814 Nr: 1313-60.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MAXIMINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o pagamento da RPV expedida.

Com a confirmação, expeça-se alvará de levantamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 149-26.2007.811.0080

 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: Edmundo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório eventual cumprimento de sentença, pelo prazo 

legal.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14754 Nr: 723-15.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância de fl. 163 v, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente (R$31.826,23 - valor principal ; 

R$1.540,54 - honorários advocatícios), com valores atualizados até 

01.03.2015.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15074 Nr: 1039-28.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o pagamento da RPV expedida.

Com a confirmação de pagamento, expeça-se alvará de levantamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15191 Nr: 1160-56.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18694 Nr: 492-80.2011.811.0080

 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: VANUSA SOARES DOS SANTOS, ANARA JAILLINI 

SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação 

apresentada pelo INSS (no prazo de 15 dias).

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 493-94.2013.811.0080
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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: BISSOLOTI & HEEMANN LTDA, MARCIO BISSOLOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão liminar 

e DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, objeto da controvérsia, bem 

como CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização fixada em 

R$10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária de acordo 

com o INPC e juros legais de mora, no importe de 1% ao mês, ambos 

desde a data de hoje. Ainda, determino que a parte autora faculte à parte 

ré a retirada dos aparelhos telefônicos enviados, de acordo com a 

fundamentação, sob pena de responsabilidade, pelo prazo de 90 dias, 

findo o qual, poderá enviá-los, às expensas da parte ré, pelo valor de 

transporte a ser apurado em cumprimento de sentença.Custas e 

honorários advocatícios pela parte ré, os últimos fixados em 10% sobre a 

condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 526-50.2014.811.0080

 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

 PARTE AUTORA: Ildomar Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao TRF-1, conforme decisão de fls. 143.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45901 Nr: 642-51.2017.811.0080

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOPPE MARQUES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 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$ 900,00 (novecentos reais), conforme certidão 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, código identificador 45901.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46225 Nr: 753-35.2017.811.0080

 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: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO JOSÉ VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/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 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 Busca, Apreensão, Citação e Certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46366 Nr: 837-36.2017.811.0080

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA VIANA SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante notificação extrajudicial e protesto.

2- DETERMINO a oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 918-82.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, informando o valor e o número da conta corrente: valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme certidão 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 Busca 

Apreensão e Citação, código identificador 46537.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 918-82.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, informando o valor e o número da conta corrente: valor de 

R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme certidão da Sra. Oficiala 
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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 Busca Apreensão e Citação, código identificador 46537.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1149-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levntamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13978 Nr: 1116-71.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Dias de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levntamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15353 Nr: 1322-51.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Norberto Hahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levntamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 411-97.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levntamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12614 Nr: 1078-93.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Vistos.

Certifique-se o comparecimento da parte para a realização da perícia 

designada (considerando-se a intimação do advogado constituído da 

decisão que designou a perícia).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13128 Nr: 218-58.2007.811.0080

 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: Willian Pereira de Brito, Adolfo Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a não realização da perícia já determinada por este 

juízo, NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local 

para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido 

de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 Int.
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Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13399 Nr: 532-04.2007.811.0080

 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: Reni Terezinha Reinehr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a não realização da perícia já determinada por este 

juízo, NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local 

para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido 

de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13944 Nr: 1072-52.2007.811.0080

 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: Osmar Valdemiro Friske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a não realização da perícia já determinada por este 

juízo, NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local 

para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido 

de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 Int.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35737 Nr: 2361-76.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Tendo em vista a ineficiência do ofício expedido às fls. 53, e 

considerando que nesta comarca não há médico especialista na área 

requisitada, e havendo necessidade da prova pericial para regular 

prosseguimento do feito, determino as providências abaixo 

descritas:OFICIE a Secretaria Municipal de Saúde de Agua Boa – MT, afim 

de que nomeie perito médico especialista na área de Oftalmologia, para 

realizar a perícia requisitada pelas partes, independentemente do 

compromiss. Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os 

exames necessários não só as respostas dos questionários 

apresentados pelas partes, mas para a sua conclusão, a mais ampla e 

exata possível, sobre a doença do paciente. O Laudo pericial deverá ser 

apresentado após 45 (quarenta e cinco dias) dias da data da intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, atendendo aos seguintes quesitos: a) 

O requerente sofre alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo de 

doença? b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou 

degenerativa? c) A doença do Requerente o impede de realizar seu 

trabalho habitual como rurícola? Além dos quesitos apresentados pelo 

Juízo, deverá o Perito responder aqueles já apresentados pelo requerente 

na inicial (fl.12), e pelo INSS às fls. 35/37. O Perito deverá informar a este 

Juízo e as Partes, com antecedência, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC). O perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, se for 

necessária, para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais, sendo que sobre o laudo pericial a ser encartado nos autos 

deverão se pronunciar as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 477 §1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se. 

Intime-se. Ribeirão Cascalheira, 23 de Março de 2017. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44601 Nr: 2068-38.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdT, TdT, APNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. No mais, INTIME-SE o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial trazendo o 

endereço da parte requerida, sob pena de extinção do feito.Decorrido o 

prazo, retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 21 de março de 2017.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15952 Nr: 653-98.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRDSSJ, SAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélder Emídio Meyer Dotto - 

OAB:OAB/SC 9.216

 I. Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

pela falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, 

do Novo Código de Processo Civil, sem julgamento de mérito. II. Sem 

custas, em razão de ser a autora beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita. III. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. IV. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ribeirão Cascalheira – MT, 08/04/2016.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33363 Nr: 169-73.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., GCdC, 

LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO SOUZA DA COSTA, Filiação: 

Maria das Dores de Sousa Farias e Antonio Pereira da Costa, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 794, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação.P.I.CRibeirão Cascalheira/MT, 25/05/2015. Mauricio 

Alexandre Ribeiro 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, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 09 de março de 2017

Aline de Souza Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34542 Nr: 1295-61.2014.811.0079

 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: SUZANA SKIERZINSKI, MARIA SALETE ARRUDA 

SKIERZINSKI

 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:

 A u t o s  n °  1 2 9 5 - 6 1 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 7 9 C ó d i g o : 

34542PrevidenciárioDecisão.Vistos em correição.Tendo em vista que há 

médico nesta comarca aceitando nomeações para realização de perícia, e 

havendo necessidade da prova pericial para o regular prosseguimento do 

feito, determino as providências abaixo descritas. É ponderável que a 

parte exerça direito à ordem jurídica justa, por meio do Poder Judiciário, 

cujo acesso não lhe tem como ser negado ou restringido.Volvidos os 

olhos para o mérito da causa fica patente a necessidade de perícia para 

constatar a incapacidade para exercer a atividade profissional. Portanto, 

NOMEIO o médico perito Dr. José Adson de Sousa para realizar a perícia 

necessária independentemente de compromisso, médico Clinico Geral do 

Sistema Único de Saúde, que atua nesta comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, se 

for necessária, para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais, sendo que sobre o laudo pericial a ser encartado nos autos 

deverão se pronunciar as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 477 §1º do Novo Código de Processo 

Civil.Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o Perito 

responder àqueles já apresentados pelo requerente fls. 43 e requerida 

(fls. 35 e 35verso). QUANTO A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA:Intime-se, 

a Assistente social credenciada a este juízo, para que realize um estudo 

socioeconômico da Requerente e posteriormente envie o relatório, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se de que se trata de pedido de 

benefício previdenciário de amparo assistencial a portador de 

deficiência.Apresentado o laudo de ambas as perícias, manifestem-se as 

partes sobre a prova no prazo legal, inclusive acerca da necessidade de 

realização de audiência de instrução.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Ribeirão Cascalheira-MT, 22 de Março 2017.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38310 Nr: 1025-03.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONFIM VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1025.03.2015.811.0079

Código 38310

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos em correição.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de 

busca e apreensão em face de Bonfim Vieira Lima, igualmente qualificado, 

visando à realização da garantia.

Deferido o pedido liminar, não foi possível o cumprimento da ordem de 

apreensão. A Requerente, então, indicou novo endereço em Comarca 

diversa.

Tendo em vista a informação providenciada pela Requerente (p. 77/78 

Apollo), EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Barra do Garças-MT, a 

fim de que seja cumprida a decisão de p. 49 (Apollo).

Por fim, ATUALIZE, no Sistema Apolo, o endereço atualizado do 

Requerido.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 23 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16070 Nr: 731-92.2008.811.0079

 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: Sandra Moreira Ledra Terra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA MOREIRA LEDRA TERRA, Cpf: 

57545529120, Rg: 2267302, Filiação: Ana Angelica Moreira Ledra, data de 
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nascimento: 17/09/1966, brasileiro(a), natural de Porangatu-GO, 

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: Ex positis, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, 

ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, 

isentando a requerente nas custas e despesas processuais, por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Pelo mesmo motivo e por inexistir 

litigiosidade, incabível a condenação desta em honorários 

advocatícios.Tendo em vista a necessidade de nomear curadora especial 

para autora, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol da advogada Nayara 

Andrea Peu da Silva, no valor correspondente a 03 URH. Após as 

formalidades legais, expeça- se a devida certidão.Certificado o trânsito em 

julgado, e cumpridas às comunicações de praxe, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.Ribeirão Cascalheira/MT, 28 de março de 2014.Jean Louis Maia 

DiasJuiz de Direito Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 14 de março de 2017

Aline de Souza Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20255 Nr: 1576-56.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Ribeirão Cascalheira - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDER ALVES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UANDER ALVES MONTEIRO, Filiação: 

Sinair Jose Alves e Marinete Quirino Alves, data de nascimento: 

16/08/1989, brasileiro(a), natural de Ivolandia-GO, solteiro(a), lanterneiro. 

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.O Representante do Ministério Público 

ofereceu denúncia em face de Uander Alves Monteiro, vulgo “Gauchinho”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta 

prevista no art. 155, caput, do Código Penal.Segundo a Acusação, no dia 

17 de novembro de 2010, na Rua Mato Grosso, ao lado do Supermercado 

Agroleite, nesta cidade, o Acusado teria subtraído uma motocicleta, 

pertencente à Vítima Carlos Francisco Alves.A denúncia foi recebida em 

decisão de p. 53.Citado, o Acusado apresentou resposta escrita, 

conforme peças de p. 93/95.Mantida a decisão que recebeu a denúncia 

(p. 96/98), em audiência, ouviram-se a Vítima Carlos, além das 

Testemunhas Rodrigo, Ademir e Greiciane. Por fim, interrogou-se o 

Acusado (p. 122).Em alegações finais (p. 124/126), o Representante do 

Ministério Público pediu a condenação do Acusado, em todos os termos da 

denúncia. Por sua vez, o Acusado, em seus memoriais finais de p. 

127/134, pediu, no caso de eventual condenação, a aplicação da pena 

mínima. Pediu, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea e do 

arrependimento posterior, sob a alegação de que o Acusado, ao indicar o 

local onde o objeto furtado estava escondido, fez cessar a investigação 

policial. Por fim, consigno que não há prova de eventuais antecedentes ou 

reincidência do Acusado.É o relato do necessário. Fundamento. - Do crime 

de Furto Simples:O crime de furto simples, imputado ao Acusado Uander, é 

assim tipificado pelo Código Penal:“Art. 155 - Subtrair, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 

multa”.Desde logo, afirmo presentes nos autos os elementos mínimos 

necessários à configuração da materialidade do delito e à indicação de 

sua autoria.Com efeito, o Boletim de Ocorrência de p. 35, o Auto de 

Apreensão de p. 36 e o Auto de Entrega de p. 40 dão conta da subtração, 

atestando, assim, a materialidade do crime de furto.Inconteste a autoria, 

pois, já na Delegacia (p. 21), o Acusado Uander confessou ter subtraído o 

objeto descrito na denúncia. Veja: “Que na data de ontem 17/11/2010, por 

volta das 16h, estava passando em frente ao Supermercado Agroleite 

neste município quando viu ali estacionada na calçada uma motocicleta; 

Que aproveitando-se que não tinha ninguém por perto foi até a referida 

motocicletacortou os fios e fez ligação direta nesta”.Em Juízo, a 

Testemunha Ademir recebeu a comunicação do furto de uma motocicleta 

(53s); saiu em diligência e uma testemunha deu a informação de que viu 

um sujeito passando com a motocicleta em direção à Vila Campinas 

(01min14s); quando chegou à Vila Campinas, abordouo Acusado, que 

estava sentado em uma borracharia (01min48s); quando abordado, o 

Acusado confessou o furto da motocicleta e levou os policiais até o local 

onde ela estava escondida (02min).Do mesmo modo, a Testemunha 

Rodrigo afirmou que estava na frente do restaurante de sua mãe quando 

viu o Acusado passando de moto, sem capacete e apavorado (01min16s); 

como já tinha ouvido falar que o Acusado era dado a praticar furtos, e a 

moto, pela sua cor característica, poderia ser do Carlinhos, ligou para o 

Supermercado da Vítima, obtendo a resposta de que a moto estava lá 

(02min20s); pouco tempo depois, os policiais o procuraram, perguntando 

acerca da moto (02min35s); acompanhou a polícia até o local e na Vila 

Campinas encontraram o Acusado em uma borracharia (03min10s); 

inicialmente, o Acusado tentou negar o furto, mas, confrontado pelo 

policial, acabou indicando onde a motocicleta estava escondida 

(03min47s).Não bastasse o depoimento das Testemunhas, o próprio 

Acusado confessou a prática do crime, dizendo ser verdadeira a 

acusação imposta (01min24s); estava passando pelo local onde estava a 

moto, e como estava fissurado para fumar drogas, furtou a motocicleta, 

fazendo ligação direta (01min39s); escondeu a moto e, depois de 

abordado, indicou o local onde ela estava escondida (01min54s); tinha a 

intenção de vender a moto, para conseguir um dinheiro e fumar droga 

(02min07s).Portanto, não há dúvidas de que o Acusado furtou a 

motocicleta da Vítima Carlos, subsumindo a sua conduta ao fato típico 

previsto no art. 155, caput, do Código Penal.Decido.Ex positis, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada 

pela denúncia de p. 09/11, para CONDENAR o Acusado Uander Alves 

Monteiro, vulgo “Gauchinho”, brasileiro, solteiro, lanterneiro, nascido em 16 

de agosto de 1989, na cidade de Ivolândia/GO, filho de Sinair José Alves e 

Marinete Quirino Alves, atualmente recolhido na Cadeia Pública da 

Comarca de Canarana, nas penas do artigo 155, caput, do Código 

Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe a pena.¬O Código Penal atribui para o crime de furto 

simples a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e 

multa.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado, 

bem direcionada à prática do delito, de conhecida ilicitude, e sendo-lhe 

possível conduta diversa, é reprovável. O acusado não possui maus 

antecedentes, assim entendidas aquelas condenações sem força de 

reincidência. A conduta social do Acusado deve lhe prejudicar, pois 

usuário confesso de drogas. Não há qualquer indicativo de desvio da 

personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis, pois 

a clandestinidade é ínsita ao tipo. Os motivos do crime não lhe prejudicam, 

vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado não causou graves 

consequências, vez que o bem foi totalmente recuperado. No que se 

refere ao comportamento da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu 

para a prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão. Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

inaplicável qualquer agravante. Por outro lado, cabível o reconhecimento 

da atenuante da pena referente à confissão, já que o Acusado confirmou 

as alegações acusatórias lançadas contra si. Assim, reduzo a pena base 

para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Já na terceira e última 

fase da aplicação da pena, cabível a causa de diminuição de pena do 

arrependimento posterior. Nos termos do art. 16 do Código Penal:“Art. 16 - 

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado 

o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, 

por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”. 

De fato, os policiais e todas as testemunhas afirmaram que o Acusado 

indicou onde estaria a motocicleta furtada, permitindo que ela fosse 

recuperada e restituída ao seu dono. Observo, ainda, que o fato de o 

Acusado ter indicado onde estava o bem após ser detido pela polícia não 

impede o reconhecimento dessa causa de diminuição da pena, pois 

poderia confessar o furto sem indicar a localização do bem. Merece, 

portanto, o Acusado a redução prevista para essa causa de diminuição da 

pena, pois se tratou de ato voluntário do agente.Uma vez que o critério 
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para a redução da pena se baseia na rapidez do ressarcimento ou na 

demonstração efetiva do arrependimento, tenho que as circunstâncias 

constantes dos autos, principalmente o fato de o Acusado só ter indicado 

onde o bem estava depois de detido pelos policiais, dá-lhe o direito apenas 

à redução mínima.Assim, reduzindo a pena em 1/3, torno-a definitiva em 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal.Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.Portanto, CONDENO o Acusado Uander 

Alves Monteiro a cumprir a pena privativa de liberdade total de 09 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em 

regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, e ao pagamento de 

30 (trinta) dias multa, fixados no mínimo legal.Atendidos, pelo Acusado, os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, 

sendo consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários 

mínimos, que devem ser destinados a uma entidade a ser definida pelo 

Juízo de Execuções Penais (art. 45, §1º, do CP). Deixo de condenar o 

Acusado nas custas processuais, em razão de sua situação econômica.O 

Acusado poderá apelar em liberdade, vez que condenado a cumprir a 

pena no regime aberto.O Acusado deverá ser intimado pessoalmente da 

sentença, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da 

CNGC/MT. Intime-se o nobre Representante do Ministério Público e a ilustre 

Defensora Pública.Transitada esta sentença em julgado, extraia-se carta 

de guia, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 3 de fevereiro de 

2012.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 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, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 14 de março de 2017

Aline de Souza Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 20691 Nr: 318-74.2011.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER GOMES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Autos n.º 318-74.2011.811.0079

Código: 20691

Criminal

Sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu digno 

representante perante este Juízo, ofereceu denúncia em 13/04/2011 fls. 

09/10, em face de Heber Gomes Moreira, devidamente qualificado nos 

autos.

Consta na denuncia que o acusado no dia 26/03/2011 por volta das 

03h30hrs, em frente a Delegacia Municipal de Policia, nesta comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT, o denunciado conduziu veiculo automotor, em via 

pública em estado de embriaguez. Assim, afirma que o denunciado 

através dessa conduta, praticou o delito previsto no art. 306 da Lei n° 

9.503/97.

Acostada a denuncia, vieram os autos do inquérito policial de fls. 12/49.

Recebida a denuncia e determinada a citação do acusado para oferecer 

resposta escrita no prazo de 10 dias conforme fls. 53.

Oferecida resposta à acusação às fls. 72/73.

Realizada audiência de instrução e julgamento, o M. Publico ofereceu 

proposta de suspensão do processo, conforme dispõe o art. 89, da Lei nº. 

9099/1995, restando transacionado entre as partes.

Em seguida, o Ministério Publico em fls.96 requereu a extinção da 

punibilidade, em razão do cumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo, impostas em audiência.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

É caso de extinção da punibilidade do réu. Vejamos.

Pelo exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Heber Gomes Moreira, 

extinguindo-se o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, já devidamente 

qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 82, do Código Penal 

c/c art. 89, § 5° da Lei n° 9.099/95.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C

Ribeirão Cascalheira/MT, 21 de Novembro de 2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 920-94.2013.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDR, AMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANDL, CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Cód. 32461

Despacho

Vistos em correição, etc.

 INTIME-SE a parte autora para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 21/03/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36166 Nr: 4-89.2015.811.0079

 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: SOCORRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4-89.2015.811.0079 (36166)

Interdição c/c Pedido de Curatela

Decisão.

Vistos em correição.

 Compulsando os autos, verifica-se que o documento de fl. 48, foi juntado 

erroneamente nos presentes autos.

 DETERMINO a secretaria que desentranhe o documento de fl. 48 e 

junte-os em seu devido processo.

Após, abra-se vista ao Ministério Público e a parte autora para apresentar 

memoriais no prazo legal.

Em seguida, volte os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 22/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39085 Nr: 1380-13.2015.811.0079

 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: BAP, BJDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:19993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - OAB:, 

JULIANY GUERRA TELLES - OAB:26757 - GO

 indefiro o pedido da gratuidade de justiça preiteado pelo autor.DO 

REQUERIMENTO DO EXAME DE DNA.Diante do pedido da gratuidade da 

justiça efetuado pela parte autora, sendo o mesmo devidamente deferido, 

determino que o requerido efetue as custas do exame de DNA, onde o 

mesmo demostra interesse em realizar em sua contestação por haver 

duvidas da paternidade do menor,Com o parecer do Ministério Público em 

fl.48, convenço-me ser necessário o exame de DNA para o 

esclarecimento da questão presente nesta Ação.Nesse sentido, NOMEIO 

como perito Adair Cabral de Mello, responsável técnico do Laboratório 

Central, CNPJ: 11191305-0001-44, localizado no endereço: Rua do São 

Paulo, nº 240, Centro, Ribeirão Cascalheira/MT, para realizar a coleta do 

material genético das partes e fazer o exame de DNA, independentemente 

de compromisso. O Perito, no prazo de 10 (dez) dias, deverá informar a 

este Juízo se aceito o encargo e o valor dos honorários periciais que será 

custeado pela parte requerida, a qual requisitou exame, e em momento 

algum demostrou sua hipossuficiência.Após, INTIME-SE a parte requerida 

para que se manifeste quanto ao valor dos honorários periciais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos para novas deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Ribeirão Cascalheira/MT, 03 de Março de 2016.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 118-91.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARGAS LEMES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 118-91.2016.811.0079

Código: 39906

Busca e Apreensão

 Sentença.

Vistos etc.

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, devidamente qualificado, 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em desfavor de R. VARGAS LEMES 

- EPP, igualmente qualificado.

O Requerente manifestou nos autos requerendo a Homologação do feito 

fls.57/61.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Pelos termos do petitório mencionado acima o Requerente não tem mais 

interesse de agir, restando o presente processo prejudicado.

 Uma vez que não houve a citação do requerido, não há que se falar da 

anuência do mesmo da presente desistência.

 Determino que seja, expeça-se oficio para o Departamento Estadual de 

Trânsito-DETRAN/MT, para que seja efetuado o DESBLOQUEIO JUDICIAL, 

do veiculo descrito na exordial, bem como com as devidas comunicações 

aos órgãos competentes inclusive ao SERASA.

 As partes renunciam o prazo recursal, logo após o tramite legal, 

desentranhe-se os documentos originais que estão instruindo a ação, 

substituindo-os por fotocópias, e entregando aos REQUERENTES.

 Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso III do NCPC, JULGO EXTINTA a 

presente ação de Busca e Apreensão, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por 

ter as partes homologado um acordo na presente ação.

 Intime-se a parte autora do teor da sentença, bem como das custas 

judiciais.

 Certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Ribeirão Cascalheira/MT, 28 de Abril de 2016.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 630-74.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição etc.

Não havendo preliminares a serem analisadas, declaro saneado o feito e 

fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da 

Requerente.

A fim de fazer frente ao ponto controvertido, defiro a produção de prova 

testemunhal.

 Designo, para tanto, audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2017, às 16:30 horas de Mato Grosso.

 Uma vez que a Requerente já depositou o rol de testemunhas, INTIME-SE 

o Requerido, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, arrole 

suas eventuais testemunhas, sob pena de preclusão.

 Intimem-se as partes, através de seus patronos. A Requerente deverá 

ser intimada pessoalmente para prestar seu depoimento, consignando-se 

a advertência do art. 385, § 1º, do CPC.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 21 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16467 Nr: 1155-37.2008.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DREYER - OAB:9.520- 

MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDIVALDO PEREIRA SOARES, Cpf: 

83248439149, Rg: 1187211, Filiação: Manoel Soares e Izaura Pereira 

Soares, data de nascimento: 11/10/1964, brasileiro(a), natural de 

Peixe-TO, divorciado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Autos n° 1155-37.2008Busca e ApreensãoSentença.Vistos 

etc.Banco Finasa, pessoa jurídica devidamente qualificada, ajuizou a 

presente ação de busca e apreensão em face de José Edivaldo Pereira 

Soares, igualmente qualificado.O pedido liminar foi deferido em decisão de 

p. 24/25, sendo fielmente cumprido o mandado de busca e apreensão, 

conforme certidão de p. 31v.. O Requerido deixou de ser citado por não 

ter sido localizado (p. 31v.).Procedida sua citação por edital (p. 57), o 

mesmo permaneceu inerte (p. 58), ocasião em que lhe foi nomeado 

curador especial que apresentou defesa por negativa geral (p. 64).É o 

breve relatório. Fundamento.Sem maiores delongas, passo à apreciação 

do mérito da presente demanda, verificando tratar-se o mesmo de questão 

unicamente de direito. Nessa esteira, considerando não existirem pontos 

controvertidos bem como que os elementos necessários à convicção 

deste Juízo já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 330, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.A 

procedência do pedido se impõe.Os documentos trazidos pela peça 
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inaugural do requerente bem demonstram o inadimplemento do requerido, 

que não cumpriu a obrigação no tempo devido.Ex positis, nos termos do 

art. 269, I, do CPC, julgo inteiramente PROCEDENTES os pedidos aduzidos 

pelo Banco Finasa S/A em face de José Edivaldo Pereira Soares, apenas 

para confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor, nos moldes da legislação 

atual, ocorre, de pleno direito, depois do prazo previsto no art. 3º, §1º, do 

Decreto-Lei 911/69.Condeno o Requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

conforme artigo 20 § 4º do CPC.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 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na 

distribuição.P.I.C.Ribeirão Cascalheira/MT, 17/11/2014.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 15 de março de 2017

Aline de Souza Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33197 Nr: 26-84.2014.811.0079

 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: Quelin Maria Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36381 Nr: 138-19.2015.811.0079

 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: Maysa Karoline Amorim Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 Vistos em correição etc.

Ainda que o Requerido já tenha apresentado sua contestação e a 

Requerente, sua impugnação, visando sempre a conciliação entre as 

partes, que é um dos objetivos primordiais do novo Código de Processo 

Civil, entendo pertinente a designação de Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 25/05/2017, às 16h00min 

(MT).

 Uma vez que o Requerido já foi citado, INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam na referida audiência.

 Ademais, DETERMINO que a Secretaria advirta expressamente as partes 

que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, conforme 

estabelece o art. 334, § 8º do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE os procuradores da Requerente, bem como a Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 21 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39161 Nr: 1417-40.2015.811.0079

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANA PIRES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CESAR DO 

NASCIMENTO - OAB:16.056 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1417-40.2015.811.0079 – Cód. 39161

Restituição de Objetos Apreendidos

Decisão.

Vistos em correição, etc.

JULIANA PIRES CABRAL, devidamente qualificada nos autos, nos termos 

dos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, ingressou com o 

presente pedido de restituição de objetos apreendidos, pleiteando a 

devolução de 07 (sete) cartões, sendo eles: 01 (um) Banco Sicredi, 01 

(um) SINTEP/MT, 01 (um) Banco Bradesco Visa, 01(um) Banco Sicredi 

visa, 01 (um) do Bolsa Família Saque, 01 (um) Cartão Cidadão, todos em 

nome da requerente.

O representante do Ministério Público manifestou-se favorável à 

restituição dos objetos.

É o relatório. Decido.

O art. 118, do CPP, é claro ao afirmar que os objetos apreendidos não 

poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo. Em 

interpretação contrario sensu, conclui-se que, caso as coisas 

apreendidas não tenham nenhuma importância ao deslinde da causa, 

devem elas ser devolvidas aos seus proprietários, em atenção ao direito 

previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal.

 Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal interpretado, 

11ª Ed., pág. 410, lecionando sobre o tema, afirma que:

 “A coisa aprendida deve ser restituída quando não interessa ao 

processo, não é confiscável e não foi apreendida em poder de terceiro, 

não havendo dúvida quanto ao direito do reclamante”.

No caso em tela, restou incontroverso a propriedade dos cartões, objeto 

do pedido de restituição. Desta feita, devidamente comprovado que os 

objetos apreendidos realmente pertencem a Sra. Juliana Pires Cabral, 

outra solução não há que não seja o deferimento do pedido.

Isso posto, restando incontroversa a propriedade dos objetos, na esteira 

do parecer ministerial, DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente.

Intime-se.

Notifique-se o representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 16/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41282 Nr: 629-89.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMICE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição etc.

Não havendo preliminares a serem analisadas, declaro saneado o feito e 

fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial do marido 

da Requerente, Sr. João Alberto da Silva, quando de seu óbito.

A fim de fazer frente aos pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova testemunhal.

 Designo, para tanto, audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2017, às 16:00 horas de Mato Grosso.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.
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 Intimem-se as partes, através de seus patronos. A Requerente deverá 

ser intimada pessoalmente para prestar seu depoimento, consignando-se 

a advertência do art. 385, § 1º, do CPC.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 21 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45508 Nr: 285-74.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos etc.

Ante a certidão retro, INTIME-SE o Requerente para que apresente 

comprovante de recolhimento das Guias de Taxa Judiciária e das Custas 

Judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 7 de fevereiro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46148 Nr: 628-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Andréa Peu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SIQUEIRA LEITE - 

OAB:218191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - 

OAB:17247, Anna Karuliny Alves Josevicius - OAB:20.264/O

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos pelo embargante, ora 

executado, SEM O EFEITO SUSPENSIVO, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 919, §1º do CPC.INDEFIRO, por sua vez, a tutela de 

urgência pleiteada.DEIXO de designar audiência de conciliação uma vez 

que não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível para o 

desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e da 

economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade 

das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.Por isso, 

CITE-SE a embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais, apresentar contestação aos embargos opostos, nos 

termos do artigo 920, I, do CPC.DEFIRO, por fim, o parcelamento das 

custas processuais em 8 (oito) prestações mensais, nos termos do artigo 

98, §6.º, do CPC. Para tanto, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para recolher o valor correspondente a primeira parcela, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito sem exame do mérito.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 16/03/2017.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46270 Nr: 691-95.2017.811.0079

 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: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adayr Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. No presente caso não há omissão na decisão, muito pelo 

contrário, esta magistrada manifestou-se e fundamentou adequadamente 

sobre todas as questões e requisitos necessários à concessão do 

arresto. Não há falar em perigo de dano em relação às safras de soja de 

2018 e 2019 cuja produção sequer iniciou-se. No momento os devedores 

estão colhendo os grãos da produção de 2017. Embora não seja cabível o 

arresto por faltar referido requisito, a parte pode se valer da execução 

para exigir o valor total devido, dado a previsão no instrumento de 

vencimento antecipado da dívida. Em verdade, busca a embargante a 

rediscussão da matéria de fundo da decisão, visto que este Juízo não 

acolheu totalmente o pedido liminar presente na inicial, situação essa que 

não se admite em sede de embargos declaratórios, mas de agravo de 

instrumento com o escopo em se modificar a decisão. Pois embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art.1022 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses 

excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer 

naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da 

contradição apontadas acarretar “a inversão do desfecho consagrado no 

pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, 

Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628). Assim, o não provimento 

deste Recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se 

prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria. Dessa 

forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal 

aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os embargos de 

declaração, porém não vislumbrando a alegada omissão, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida. 

Intime-se. Ribeirão Cascalheira/MT, 22/03/2017. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46318 Nr: 710-04.2017.811.0079

 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: MNBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMdCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 710-04.2017.811.0079

Código: 46318

Inventário

 Decisão.

Vistos em correição, etc.

Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

Nomeio a requerente, Sra. MARIA NEIVA BARREIRA SALES como 

inventariante que, intimada da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) 

dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (art.617, 

II e parágrafo segundo, NCPC).

Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o compromisso, 

fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC).

 Feitas as primeiras declarações, citem-se, para os termos do inventário, o 

Ministério Público e a Fazenda Pública (art.626, NCPC).

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (art.627, NCPC).

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 17/03/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 46458 Nr: 795-87.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ GRESPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA/MT - Instituto de Defesa Agropecuária 

de Mao Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:MT 6.124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos em . Assim, presentes os requisitos da verossimilhança das 

alegações (probabilidade do direito) aliado ao fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, a concessão da tutela de urgência 

cautelar, liminarmente, é medida que se impõe.Decido.Isto posto, DEFIRO 

liminarmente a tutela de urgência de natureza cautelar, requerida por 

SANDRO LUIZ GRESPAN, para determinar:A)- a SUSPENSÃO dos efeitos 

da Notificação n.º 01/128/2017 do INDEA, de modo que, por ora, referido 

Instituto está proibido de proceder a destruição da plantação de soja do 

autor;B)- que o INDEA se abstenha de aplicar qualquer medida que 

interfira e/ou impeça o desenvolvimento da plantação de soja do autor. 

CITE-SE o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretendem produzir, sob pena de revelia, nos 

termos do artigo 306 e 307 do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, dessa decisão. Vale lembrar que, efetivada a tutela 

cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 

30 (trinta) dias, consoante o disposto no artigo 308 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 23 de 

março de 2017.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11540 Nr: 843-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11543 Nr: 816-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Venâncio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miragla Jaudy - OAB:OAB/MT Nº 6.735

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13556 Nr: 218-06.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Néliton da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT, Élida Mottinha Silva - OAB:OAB/MT 13.138, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Sandra Valente Siqueira de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.812

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13541 Nr: 203-37.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13545 Nr: 207-74.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11539 Nr: 842-26.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santana Silva Prade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 202-52.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 906 Nr: 1-51.1997.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGIANE BARBOSA SILVEIRA ALMEIDA, 

Ataides Barbosa de Silveira, Noely Monteiro de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Coleto de Araújo - 

OAB:2.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 906
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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): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 783-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010.Sem prejuízo disso, nova remessa à 

representante do Ministério Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31836 Nr: 299-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Germano Rodrigues Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc..

Ciente do Ofício enviado pela Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos autos do 

processo, DETERMINO que se expeça alvará judicial de levantamento de 

valores em nome da parte exequente ou de seu advogado, desde que a 

procuração outorgada tenha poderes específicos para essa finalidade, em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

A parte credora deverá ser cientificada, através de qualquer meio de 

comunicação, desta decisão que autorizou a liberação de depósito judicial, 

conforme dispõe o art. 450, §3º, da CNGC – Judicial.

 Destaco que o alvará deverá ser expedido imediatamente, 

independentemente da efetivação da comunicação à parte, nos termos do 

art. 450, §4º, da CNGC – Judicial.

Ademais, dê ciência ao advogado constituído, através de publicação no 

DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis 

será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

 Após o decurso do prazo supracitado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença – código n. 36.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31586 Nr: 39-04.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce de Oliveira Araújo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Isso posto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado e DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior 

ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 

373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100, da CF, art. 535, §3º, I e II, 

do CPC /Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda 

Pública.Sem prejuízo disso, nova remessa à representante do Ministério 

Público.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 366-46.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 366-46.2013.811.0052 (Código: 31907)

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez 

com pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Maria Rodrigues 

Marques em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 
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doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 15/53.

A inicial fora recebida às fls. 54/55, indeferindo-se o pedido de tutela 

antecipada.

 Citada, a Autarquia demandada apresentou contestação às fls. 58/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 41947 Nr: 1983-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaís Alves dos Santos, YA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

19/4/2017, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9174 Nr: 107-27.2008.811.0052

 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: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Batista Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10483

 Visto etc..

Defiro o pedido de retirada dos autos para possível realização de acordo, 

fl. 222.

 Após, com a devolução dos autos a Secretária da Vara Única, torne-me 

concluso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 1955-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Adaília Pereira da Cruz, TPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Pereira de Oliveira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

19/4/2017, às 15:00 horas.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 1947-54.2016.811.0032

 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: CMRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista a MMª. Juiza Substituta em Substituição Legal 

nesta Comarca, também responder pela Comarca de Nobres-MT onde a 

mesma é titular e que naquela Comarca no mês de abril a junho/2017 

estará realizando correição ordinaria, a audiência designada nestes autos 

não se realizará, assim sendo faço os autos conclusos para a sua 

redesignação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 656-82.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odjarma Jesus de Almeida, Jucival Claro da 

Silva, Luan Antoniel da Cruz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, estando sobejamente demonstrados os requisitos e 

fundamentos legais previstos pelo artigo 311 e 312 do CPP, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva, bem como a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão dos acusados ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, 

JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES, 

devidamente qualificado nestes autos, como forma de garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e 

aplicação da lei penal.Outrossim, DEFIRO o pedido de vista do IP na forma 

física, bem como do incidente de código 70384, formulado pela defesa dos 

acusados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Rosário 

Oeste/MT, 22 de março de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES Juíza Substituta em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 1689-15.2014.811.0032

 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: Vanessa Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram juntado nos presentes autos, email da Dra. Sorraya 

Kaffashi Soares Castro, solicitando agendamento das perícias para o dia 

12/04/2017, a partir das 8:30 horas, onde informou também que poderiam 

ser agendados, na mesma data, perícias nos processos do INSS, em que 

a mesma se encontra nomeada. Assim sendo, nos termos da Legislação 

Vigente e Provimento n°56/07-CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, que foi agendado Perícia Médica 

para o dia 12/04/2017, às 08:30 horas, com a perita medica Dra. Sorraya 

Kaffashi Soares Castro. No seguinte endereço Av. Otávio Costa, S/N°, 

Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste-MT, CEP:784700.000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60991 Nr: 986-50.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Beneito de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Douglas Camargo de Anunciação - 

OAB:19125/O, Edemilson Koji Motoda - OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Certifico que foi verificado junto a estes autos e não há nos autos a 

juntada de procuração da parte autora à pessoa do advogado Dr. 

Edmilson Koji Motoda - OAB/SP 31.147 e nem poderes para receber e/ou 

dar quitação, assim sendo impulsiono estes autos e intimo o referido 

advogado e bem como o seu substalecido Douglas Camargo de 

Anunciação - OAB/MT 19.125, para regularizar esta pendências para fins 

de expedir o alvara já determinado nos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 1961-43.2013.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rogério Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:15.320

 Vistos etc.

Com o objetivo de adequar o procedimento destes autos aos dispositivos 

do NCPC, o qual tem por princípio base a resolução consensual dos 

conflitos, determinando a realização de audiência de conciliação ou 

mediação em todos os processos já no ato de recebimento da inicial, nos 

termos dos artigos 334 e 3º, §3º, do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2017, às 16h30min.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 787-72.2009.811.0053

 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: CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES, SIBELE DAS 

DORES FERREIRA AIRES AGUIAR, DOMINGOS PARENTE AGUIAR, JAIRO 

FERREIRA AIRES, EDSON SALES FERREIRA AIRES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAMOS AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João César Fadul - OAB:4541, 

Johnny Lucas Taques de Miranda - OAB:16784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de inventario, aforada por Cristina Ferreira Mesquita 

Aires e outros, pelos fatos expostos na prefacial.

A autora postulou pela desistência da ação, às fl. 34.

Intimado a manifestação acerca do pedido de desistência, os demais 

herdeiros permaneceram inertes, conforme certidão de fl. 39/40

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, à extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda proposta por Cristina Ferreira Mesquita Aires e outros, à luz do 

art. 485, VIII do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 1351-46.2012.811.0053

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnny Lucas Taques de 

Miranda - OAB:16784

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos conta, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do novo Código de Processo Civil.Decorrido “in albis” o prazo recursal, 

certifique-se para fins de trânsito em julgado. Após, arquive-se, com as 

baixas de estilo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10923 Nr: 1333-98.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Dreyer - OAB:9.520/MT, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de ação de busca e apreensão manejada por Banco 

Finasa S/A em face de Sérgio Antônio Galdino, atualmente em sede de 

cumprimento de sentença.Intimado a realizar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, o autor permaneceu inerte.Vieram-me os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A desídia do 

requerente em manifestar-se nos autos culmina no entendimento acerca 

de seu desinteresse na continuidade deste processo, impondo sua 

extinção, à luz do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.Este Juízo 

não pode ficar à mercê da parte autora, aguardando sua boa vontade em 

termos de prosseguimento. Há diversos outros feitos a serem analisados, 

bem como metas a alcançar. Aliás, o colendo CNJ é exigente no 

atingimento de suas metas, o que determina a pronta atuação do Poder 

Judiciário para prestação da tutela jurisdicional. (...), EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por Banco Finasa S/A 

em face de Sérgio Antônio Galdino, à luz do art. 485, III, do NCPC. Sem 

custas e honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 74180 Nr: 1691-82.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSYLEI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 341-59.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUPERCIO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 72000 Nr: 622-15.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 547-10.2014.811.0053

 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: ANTONIO FREDERICO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CATARINO DA SILVA, DANIEL ROSA 

DE AMORIM, DIRÇO BOCUTI, ANTONIO MARQUES DA SILVA, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA, ALFREDO POMPEO DE CAMPOS, JOÃO MIGUEL DOS 

SANTOS, ALCINA LEMOS DOS SANTOS, FRANCISCA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69876 Nr: 1212-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238, WILLIAN CATARINO SOARES - OAB:5664

 Dessa forma e por ser entendimento atual que referido delito não possui 

natureza hedionda, assim como o fato de que deve ser aplicada a fração 

de crime comum, qual seja, 1/6 (um sexto), defiro o pleito da defesa - Ref. 

40 – e, consequentemente, determino ao Gestor Judiciário que elabore 

novo cálculo de pena, aplicando-lhe a fração de 1/6 (um sexto) para 

progressão do regime. Após, dê-se vista à defesa técnica e, por fim, ao 

Ministério Público Estadual, que atua como fiscal da lei/custos legis – Lei n. 

7.210/84, art. 67 -, vindo-me, em seguida, concluso o processo para 

decisão sobre eventual homologação do cálculo. Sem prejuízo disso e com 

o objetivo de garantir a celeridade, em aparentemente cumprido pelo 

recuperando o requisito/critério objetivo para a progressão do regime, 

oficie ao Diretor do Estabelecimento Prisional local para que apresente o 

necessário sobre a conduta do réu – critério subjetivo – a fim de que seja 

designada audiência admonitória.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2017 - DF

* A Portaria nº 023/2017 - DF - Alteração da Escala de Plantões do Mês de 

Abril/2017 na comarca de Sapezal, completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98761 Nr: 1096-37.2017.811.0078

 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: ELIZABETH CRISTINA CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de benefício assistencial ao portador de 

deficiência c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por THIAGO 

CARDOSO DOS PASSOS, representado por sua genitora Elizabeth Cristina 

Cardoso de Almeida em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos, alegando ter preenchido os 

requisitos necessários para a concessão do benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não se vislumbra nos autos os 

elementos necessários à sua concessão, posto que ausente a 

demonstração de prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento, não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante o não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

princípio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjamento 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.

Sem prejuízo, determino a realização de perícia sócioeconômica e médica, 

para aferir os requisitos para a concessão do benefício pretendido.

Assim, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. JULIANO FELIX DE MENDONÇA, atualmente integrante do quadro 

médico da Secretaria Municipal de Saúde de Sapezal/MT, consoante Ofício 

074/2017/SMS, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária, 

devendo apresentar o laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias 

após a realização da perícia, respondendo impreterivelmente todos os 

quesitos apresentados nos autos.

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I, II e III do § 1º do 

artigo 465 do CPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores (inicial, contestação, réplica etc.).

Desde já, o juízo formula os seguintes quesitos:

1- Qual a idade atual do autor?

2- O autor é portador de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso 

positivo, qual(is), com os respectivos códigos (CID). É possível 

tratamento?

3- Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível 

afirmar-se que a mesma incapacite o autor para a vida independente?

4- Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível 

afirmar-se que a mesma incapacite o autor para o trabalho?

a) Se positivo, total ou parcialmente?

b) Desde quando?

c) Qual a data provável da alta médica?

5- Face às condições atuais de saúde do autor, o mesmo pode ser 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
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qualquer outra atividade laboral?

Para o expert nomeado FIXO honorários periciais no valor, de R$ 248,53, 

nos termos da Tabela II da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, devendo ser expedido ofício para o pagamento junto a Justiça 

Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes 

se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.

Quanto à perícia socioeconômica, determino seja realizada pela Assistente 

Social credenciada junto ao fórum, devendo ser respondidos os seguintes 

quesitos:

1. DESCREVA AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA CASA DO PERICIANDO.

2. O PERICIANDO MORA COM QUANTAS PESSOAS NA MESMA CASA? 

DESTAS PESSOAS, QUANTAS RECEBEM ALGUM TIPO DE 

REMUNERAÇÃO/RENDA?

3. QUAL O VALOR APROXIMADO DA REMUNERAÇÃO/RENDA DE CADA 

UM DOS MORADORES?

 4. QUAL O VALOR APROXIMADO DO TOTAL DA RENDA FAMILIAR DO 

PERICIANDO?

 5. A CASA É PRÓPRIA OU ALUGADA?

6. O PERICIANDO POSSUI AUTOMÓVEL OU MOTOCICLETA EM SEU 

NOME?

Após, com a vinda aos autos das perícias, manifestem-se as partes 

acerca dos laudos.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Às providências.

 Intime-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 85766 Nr: 2420-33.2015.811.0078

 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: JRDS, SAFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAINA DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

09555821488, Rg: 35036540, Filiação: Eliana Ponciano da Silva e Cassiano 

Alves Ferreira, natural de Palmeira dos Indios-AL. 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 30 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.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, observo ser 

necessário o deferimento do pedido de citação da parte requerida por 

edital, conforme entendimento Pátrio:Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. 

POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. É possível o ajuizamento de ação de 

consignação em pagamento para o devedor se liberar de obrigação, uma 

vez que credor se encontra em lugar incerto e não sabido, impossibilitando 

o pagamento do título de crédito, a teor do que dispõe o art. 335 , III, do 

Código Civil . 2. Não pode o devedor, cujo credor não se consegue 

localizar, e que de forma espontânea se dispõe a pagar uma dívida, ficar 

eternamente vinculado a ela, se a própria lei prevê a possibilidade de se 

valer da ação de consignação em pagamento, a qual tem efeito liberatório. 

3. Uma das hipóteses de citação válida é aquela realizada por edital, a qual 

poderá ser deferida nos casos do réu ser desconhecido ou incerto, ou se 

encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, nos exatos termos do 

art. 231 , inciso II , do CPC .4.Apelo conhecido e provido. Sentença 

cassada. (Processo APC 20150610039207 Órgão Julgador: 1ª Turma Cível 

Publicação Publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 213. Julgamento: 21 de 

Outubro de 2015. Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES).Isso porque, 

procurada por diversas vezes, a parte requerida não foi localizada, sendo 

certo que nem seu avô soube declinar seu endereço.Logo, a citação por 

edital é a medida efetiva no caso em tela.CITE-SE a parte requerida por 

EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) dias.Certificado o decurso de prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos para nomeação de curador 

especial. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.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, Remilson Fábio de 

Moraes, digitei.

Sapezal, 22 de março de 2017

Marlene Staut Romera Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92782 Nr: 1571-27.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA FEDERAL DE CASCAVEL/PR, JOELSON 

DAL PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONYO LEAL JUNIOR - 

OAB:42.607 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Ante a não intimação da testemunha supra, para que não 

haja posterior alegação de nulidade e diante do caráter da 

imprescindibilidade alegado pela parte, REDESIGNO a audiência para o dia 

03/04/2017 às 15hs45min. Saem os presentes intimados. INTIME-SE o INSS 

mediante vista dos autos. Oficie-se ao Juízo deprecante informando a 

nova data. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 1680-41.2016.811.0078

 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: ACDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida compareceu aos autos pleiteando a 

nomeação de defensor dativo, mas não trouxe qualquer documento que 

comprove sua impossibilidade financeira, intime-a pessoalmente para que 

traga aos autos tais documentos, no prazo de 5 dias.

Com o decurso do prazo, com ou sem a juntada dos documentos, tornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95868 Nr: 3035-86.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 7ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIZA LAZZERIS VEFAGO, ANTONIO 

VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 03 de abril de 

2017, às 14h45min.

3. Intimem-se. Ciência ao MPE.

 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98415 Nr: 922-28.2017.811.0078

 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: NERI GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Rejeito a caução prestada pela parte autora.

Isso porque a parte ofereceu em caução garantia real de um caminhão, o 

que não se caracteriza como caução idônea a fazer frente a eventuais 

prejuízos da parte contrária.

Ora, é sabido que um veículo é facilmente deteriorável, uma vez que pode 

vir a sofrer desgaste com o uso e com o passar do tempo e até mesmo vir 

a se envolver em acidente, o que inevitavelmente afetará a parte contrária 

e a garantia dada em juízo.

Assim, substitua a parte autora a caução prestada em juízo, 

preferencialmente depositando o valor em dinheiro ou prestando caução 

por meio de fiança bancária, no prazo de 10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 1031-42.2017.811.0078

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIS BERWING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, servindo esta como mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos do(s) representante(s) do autor, que será responsável pelo mesmo 

na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, 

especificando o estado do veículo, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a 

dívida pendente descrita nos autos, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Após o cumprimento da medida, cite-se o requerido para 

apresentar contestação em 15 (quinze) dias, podendo efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o pagamento no prazo 

de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á 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.Para efeito de pagamento 

da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98671 Nr: 1033-12.2017.811.0078

 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: ANIVERSINA LOPES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:40787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “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.

O novo CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o 

pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios de sua 

hipossuficiência financeira.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98673 Nr: 1034-94.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “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.

O novo CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o 

pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios de sua 

hipossuficiência financeira.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83216 Nr: 1494-52.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, LCTK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, não havendo requerimentos das partes, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações devidas.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98767 Nr: 1099-89.2017.811.0078

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARROS EVERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de CARLOS 

ALBERTO BARROS EVERTON alegando, em síntese, que foi concedido 

financiamento ao requerido no valor de R$ 30.000,00 para pagamento em 

quarenta e oito parcelas de R$ 1.017,97, com vencimento final em 

27/05/2018.

Contudo, o requerido tornou-se inadimplente a partir de 27/08/2016. Diante 

disso, o requerente pleiteia a concessão de liminar para que seja expedido 

o mandado de Busca e Apreensão do veículo. Foram juntados 

documentos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação.

A presente ação é regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, o qual requer, 

para o seu recebimento e concessão da medida liminar, o preenchimento 

dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.”

Os documentos acostados aos autos demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes (contrato de financiamento de bens e/ou serviços 

com garantia de alienação fiduciária de bens móveis).

Contudo, o requerente não comprovou a mora.

Isso porque do protesto do título não constou a forma em que fora intimado 

o devedor, não sendo possível concluir-se pela efetiva notificação, razão 

pela qual, ao menos por ora, não há comprovação da constituição em 

mora.

Diante disso, não há nos autos qualquer meio de notificação válida do 

requerido, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO DO RÉU. 

EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL. ART. 284, DO CPC. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É dever do juiz 

ordenar a emenda a inicial e direito da parte ser intimada para a emenda 

antes do indeferimento. Em atenção ao princípio da economia processual, 

e considerando que não houve a angularização da relação processual, 

deve ser oportunizada à instituição financeira a emenda da inicial, 

conforme determina o art. 284, do CPC. (Apelação nº 

0003451-69.2012.8.11.0086, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 09.09.2014, Publ. 15.09.2014).

Assim, INDEFIRO, por ora, a LIMINAR pleiteada e DETERMINO a EMENDA À 

INICIAL para fazer constar a notificação extrajudicial com comprovação de 

intimação da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do novo Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE o requerente, com observância à sigilosidade exigida.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98187 Nr: 804-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE SATELIS RIBEIRO, ELIANE DE FATIMA 

FOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 CONFIRMO o recebimento da denúncia.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.04.2017, às 14h00min, ocasião em que se tomará 

o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.Sirva a presente como Carta Precatória para 

oitiva das testemunhas que porventura residam em outras Comarcas, 

assim como o interrogatório do réu Kaique, que atualmente se encontra 

custodiado na Penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis/MT.Oficie-se 

a Penitenciária onde o réu Kaique se encontra detido para que proceda 

com a escolta do acautelado até esta Comarca na data da 

audiência.INTIMEM-SE e a defesa.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31702 Nr: 802-34.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - ME, 

SILVIO MILTON SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pela PEDRO JARDIM 

DRIEMEYER em face de GRÁFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários ao deslinde processual

Petição acostada às fls. 205/207 pelo exequente informando a quitação do 

débito, requerendo, assim, a extinção do cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme petição 

acostada às fls. 205/207, 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 das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32240 Nr: 1325-46.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDR, CLARISSE DE BORBA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON AMARAL DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:56779/RS

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por ALANA CHAGAS DA 
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ROSA em face de DILSON AMARAL DA ROSA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários ao deslinde processual.

Petição acostada às fls. 152/153 pelo exequente informando a quitação do 

débito, requerendo, assim, a extinção da execução e levantamento das 

restrições RENAJUD ao automóvel de placa ANR 0675 (fls. 149).

Petição acostada às fls. 177/179, reiterando a extinção do processo, bem 

como informando que o veículo foi apreendido, requerendo a liberação 

sem a cobrança das taxas de guincho e estadia no pátio do DETRAN.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a quitação integral do débito conforme petição acostada às 

fls. 152/153, 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.

Por fim, DEFIRO desde já o levantamento da restrição RENAJUD do veículo 

constante à fl. 149.

Com efeito, INDEFIRO o pedido de isenção das taxas de guincho e estadia 

no depósito, eis que não foram juntados aos autos comprovantes de que o 

veículo foi apreendido.

Proceda a Senhora Gestora com os atos necessários ao cumprimento 

integral das determinações acima.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98666 Nr: 1032-27.2017.811.0078

 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: JEAN CLEYDSON GADINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “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.

O novo CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o 

pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios de sua 

hipossuficiência financeira.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22264 Nr: 343-37.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedney Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Marcos 

Levi Bervig - OAB:MT/6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234

 Vistos, etc.

Certificada a tempestividade à fl. 384.

Recurso de apelação (fls. 376/381), proposto na vigência do NCPC, a 

apelação terá efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), ausentes as 

hipóteses do § 1º do art. 1.012 do NCPC.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo, de 15 

(quinze) dias, art. 1.010, § 1º do NCPC.

Apresentando o apelado, apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §2º do NCPC.

 Após, não se tratando de nenhuma hipótese do juízo de admissibilidade 

(§3º do art. 1.010 do NCPC), com ou sem apresentação das 

contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22142 Nr: 252-44.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedney Mascarello, Agroculturas Com. e 

Repres. de Insumos Agrícolas Ltda - ME, Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT

 Vistos, etc.

I – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 428/433, sendo assim, 

EXPEÇA-SE correspondência com a finalidade de INTIMAÇÃO do Armazém 

Wige Agromercantil S/A, na forma determinada em item II de fls. 432;

II – Ultimada a providência alhures, atente-se para o cumprimento do item III 

e IV de fls. 432/433;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11145 Nr: 767-21.2010.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Cardoso Nóbrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dal Pont Giora - 

OAB:82.235, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Marcel 

Davidman Papadopol - OAB:56.726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte embargada Percival Cardoso Nóbrega para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste quanto aos embargos 

com efeitos infringente opostos às fls. 239/242, sob pena de PRECLUSÃO, 

nos termos do art. 437, do CPC/15;

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, 
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CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11683 Nr: 423-06.2011.811.0094

 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): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte embargada Cumaru Madeiras Beneficiadas LTDA EPP 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste quanto 

aos embargos com efeitos infringente opostos às fls. 180/183, sob pena 

de PRECLUSÃO, nos termos do art. 437, do CPC/15;

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43985 Nr: 233-93.2014.811.0108

 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: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCIRIO PEREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:OAB/MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de busca de endereço da parte requerida, 

mormente porque é sabido e ressabido que cabe a parte autora realizar 

diligências para localizar o endereço do requerido.

Assim, compete ao autor promover todas as diligências no sentido de 

localizar os executados não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o requerido. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo autor, o que 

não se deu no presente caso.

Posto isso, determino seja o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realizar as diligências necessárias no sentido de localizar o 

endereço parte requerida, e comprovar nos autos que as fizeram, a fim de 

dar prosseguimento no feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50305 Nr: 1717-12.2015.811.0108

 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): M. D. S. Auto Peças Ltda, Dorli de Fátima Vilas 

Boas da Silva, MAURO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se o exequente a atualização do débito exequendo, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17393 Nr: 574-03.2006.811.0108

 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: ELIO HENRIQUE LAZARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Silos Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - 

OAB:OAB/MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9.672-A - MT

 Vistos etc.

Na voz dos denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, p. 295:

“Caso a parte responsável não deposite antecipadamente os honorários 

provisórios ou definitivos, arbitrados pelo juiz antes da realização da 

perícia, deve o juiz dispensar a prova pericial, arcando a parte com as 

consequências daí advindas”.

Pois bem, tendo em vista o teor da certidão retro, mas atenta ao Direito 

Processual Fundamental, nos termos do artigo 10 do NCPC, intimem-se as 

partes para dizerem em termos de prosseguimento.

Após, conclusos para decisão ou prolação de sentença.

Às providências.

Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26022 Nr: 626-23.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva Weiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 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: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:OAB/DF 17380, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A

 Vistos etc.

Considerando a petição de fls. 173/174, intime-se o requerido para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o saldo remanescente, no valor de R$ 

774,73.

Ainda, proceda a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor depositado em favor do credor, conforme conta 

informada às fls. 174, 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.

 Com o depósito do saldo remanescente, expeça-se novo Alvará e após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26341 Nr: 945-88.2011.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH, SILVIA INES BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a petição de fls. 65/66, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, recolhendo as diligências do Oficial para citação da parte executada, 

bem como para regularizar a representação processual, sob pena de 

extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41741 Nr: 620-45.2013.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do NCPC.PROCEDA A 

SRA GESTORA A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.....Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.No caso 

de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão.Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, §2º do 

NCPC.Ciência à DPE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Tapurah/MT, 21 de março de 2017.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48460 Nr: 788-76.2015.811.0108

 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: Sebastiana Natalina da Silva, BdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adail Farina, ILAIR TEREZINHA 

FARINA MENEGASSI, CLEUCIANO FARINA, SUELEN FARINA, ROSEMARI 

FARINA LOSS

 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: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Vistos etc.

Primeiramente, intimem-se os advogados de Bruna da Silva Farina para 

promoverem a regularização processual, face ao atingimento da 

maioridade, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Como é cediço, a prestação de contas em inventário constitui obrigação 

da inventariante, sempre que praticar atos de disposição de bens; é de 

ver que a inventariante as prestou.

Em termos de prosseguimento, as Fazendas Públicas, Nacional, Estadual e 

Municipal, manifestaram-se, ocorrendo a anexação de certidões negativas 

de débito (fls. 732/737 e 739/740).

Sobre o teor da prestação de contas, a maioria dos herdeiros disseram, 

manifestando contrariedade (fls. 741/749).

Pois bem, diga a inventariante, em 05 (cinco) dias úteis, e, após, venham 

os autos conclusos para decisão.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48544 Nr: 827-73.2015.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN FARINA, ILAIR TEREZINHA FARINA 

MENEGASSI, ROSEMARI FARINA LOSS, CLEUCIANO FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adail Farina, Sebastiana Natalina da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:OAB/MT 11.006-B

 Vistos etc.

Depreende-se que a herdeira Bruna da Silva Farina atingiu a maioridade, 

consoante se examina da documentação anexada no procedimento de 

inventário.

Nada obstante, até o presente momento não há notícias de seu 

comparecimento nestes autos.

Entretanto, em que pese a constatação, atenta que o zeloso membro do 

Ministério Público interviu para garantir o direito da então menor Bruna, não 

vislumbro prejuízo algum à herdeira.

Entretanto, como já dito em linhas pretéritas, ante a maioridade atingida, 

deve ela comparecer aos autos, regularizar a sua representação e 

apresentar defesa, se quiser, no prazo legal.

E com o fito de dar regular andamento ao procedimento instaurado, na 

linha da manifestação do Ministério Público (fl. 269), intimem-se as partes 

para em 10 (dez) dias úteis especificarem provas (NCPC, artigos 10, 219, 

348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, 

prova pericial (NCPC, artigos 369, 405, 464 e CC, artigo 212).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, NCPC, contados e 

independente de preparo, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 1864-04.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - 

OAB:OAB/MT 4.950

 Vistos etc.

Depreende-se que a documentação anexada junto às fls. 62/103 não é 

apta a demonstrar insuficiência financeira momentânea como pretende o 

autor – isso para recolher as custas e despesas de processo ao final.
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Aliás, não há previsão no Novo Código de Processo Civil neste particular.

Entretanto, o § 6º do artigo 98, do NCPC, aduz, que, conforme o caso, o 

juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Desse modo, nos termos do §2º, primeira parte, artigo 99, do NCPC, diga o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 219, do NCPC), se deseja 

pagar as custas de ingresso parceladamente.

 Em caso positivo, proceda-se o seu recolhimento em 03 (três) parcelas 

mensais, sendo a primeira parcela na data da efetiva intimação do autor, e 

as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada 

parcela.

E, conforme dispõe o artigo 290, do NCPC, será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso.

 Intime-se.

Às providências.

 Tapurah/MT, 21 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2017

Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito 

em substituição tabelar da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que de 08/03/2017 a 16/03/2017, os servidores lotados na 

Vara Única/Juizado Especial, estarão na Escola de Servidores do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para receber treinamento do 

PJE-Processo Judicial Eletrônico.

Considerando, que a Vara/Única/Juizado Especial conta com apenas 

quatro servidores ali lotados, e todos estarão em treinamento, sendo que o 

Gestor Judiciário titular esta em gozo de compensatórias anteriormente 

deferidas.

I- DESIGNAR o servidor AMARILTON RODRIGUES DA CRUZ, Analista 

Judiciário matricula 23816, Gestor Geral desta Comarca para 

exercer/cumular a função de Gestor Judiciário em substituição ao servidor 

JOSE CARLOS DE SOUZA CANDIDO designado Portaria nº 11/2017, 

durante a convocação dos servidores desta Comarca em razão do curso 

Processo Judicial Eletrônico PJE na Escola dos Servidores no período de 

08/03/2017 a 16/03/2017.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departa

mento de Pagamento Pessoal.

Esta portaria tem efeito retroativo a partir de 08/03.2017

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 23 de março de 2017.Leonardo de Araujo 

Costa Tumiati Juiz de Direito em substituição tabelar

PORTARIA N. 11/2017

Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito 

em substituição tabelar da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

I- DESIGNAR o servidor JOSE CARLOS DE SOUZA CANDIDO, Analista 

Judiciário, matricula 32738, para exercer o cargo de Gestor Judiciário em 

substituição a titular Monik Assad de Lima, analista Judiciário, matricula 

21427, durante o afastamento da mesma em razão compensatórias 

deferidas no período de 02/03/2017 a 01/04/2017.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

Esta portaria tem efeito retroativo a partir de 02/03.2017

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 23 de março de 2017.Leonardo de Araujo 

Costa Tumiati Juiz de Direito em substituição tabelar

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53155 Nr: 1279-50.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de livre Admissão de 

Associados Centro Norte de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joney Benedito Juvenal de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a penhora online somente penhorou a quantia de R$ 

37,24, intime-se o exequente para indicar bens a penhora, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de extração de certidão da dívida e arquivamento 

dos autos, conforme determinam os art. 580 e seguintes da 

CNGC/CGJ-MT.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 1211-88.2014.811.0102

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ANTÔNIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FABIANE LTDA, PEDRO 

MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-OAB/MT, ALCIR FERNANDO CESA - OAB:MT 17.596, 

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI - OAB:5425-B, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOYCE 

CARLA MARZOLA DE ANDRADE - OAB:8723/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Vistos e etc....

Ciente da decisão do E.TJMT que não conheceu do A.I., por óbvio 

mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos.

No mais, ratifico a decisão anterior determinando a realização da prova 

pericial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114329 Nr: 548-37.2017.811.0102

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA em beneficio do 

requerente EDIMAR GOMES DOS SANTOS para o fim de determinar a 

redução da pensão alimentícia do filho TIAGO DA SILVA GOMES, para 

30% do salario mínimo vigente, sendo que tal valor nesta data equivale á 

R$ 281.10 reais, que deverão ser pagos diretamente para a representante 

legal do requerido, mediante recibo, ou, deposito na conta bancária em 

nome da representante legal dos requeridos, além de 50% das despesas 

extraordinárias não cobertas pelo SUS.Determino o apensamento da 

execuções distribuída sob o cód. 109256 a esta demanda e a certificação 

na mesma que o valor da pensão foi reduzido com base na presente 

decisão.Cite-se o requerido para comparecer em audiência de conciliação 

a ser designada conforme pauta do conciliador habilitado, observando o 

prazo do Art. 334 do NCPC.Conste no mandado de citação as 

observações dos §5° e 8° e 9° e 10° do artigo supra.Conste também que o 

prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das 

situações do Art. 335 do NCPC.Às providências.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71781 Nr: 884-51.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M.PORTAS LTDA, LEOCIMAR REGINA 

ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a pesquisa on line, pelo sistema RENAJUD, conforme requerido às 

fl.137, ato contínuo, procedo á operação necessária, conforme se verifica 

do extrato anexo.

 Resultando frustrada a pesquisa, intime-se o exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Diga a exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71957 Nr: 1060-30.2011.811.0102

 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: MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arquive-se, por nada ter sido requerido.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 82-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:OAB/SP 187.329, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Vistos etc.

Ante a inércia do banco credor, determino o seguinte:

1- Indefiro o pedido de requerimento de segunda via do CRLV do veículo 

junto ao Detran-MT, pois que tal providência pode ser tomada pela parte.

2- Defiro a expedição de ofício ao SPC/SERASA, para que proceda a 

retirada do nome do requerido Anderson Borges Ambrosino do cadastro 

de maus pagadores no prazo de 05(cinco) dias.

3- Ante a insistência do autor em devolver o aparelho de som do veículo, 

determino ao requerido que traga aos autos, no prazo de 10(dez) dias, 

orçamento de som automotivo da mesma marca e modelo daquele que 

constava em seu veículo antes da apreensão, sendo que tal valor deverá 

lhe ser reembolsado pelo banco.

4- No que pertine às astreintes, considerando que seu levantamento só 

poderá ocorrer após o transito em julgado da sentença, conforme 

preconiza o art. 537, § 3º, do CPC, deixo para deliberar a respeito em 

momento oportuno.

Por fim, proceda-se o necessário ao levantamento dos valores 

depositados em Juízo em favor do banco requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112605 Nr: 1475-37.2016.811.0102

 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: FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA LENIR MINUZZO ROSSETO, ALCINDO 

ANTONIO ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação monitoria promovida por FIAGRIL LTDA, em desfavor de 

ALCINDO ANTONIO ROSSETO e EMA LENIR MINUZZO ROSSETO.

Às fls. 83/90 as partes noticiaram nos autos a realização de um acordo e 

requereram a homologação do mesmo.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às folhas acima 

citadas para que produza seus regulares efeitos de legalidade e 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo nos termos do artigo 487, III, alínea“b” do Código de 

Processo Civil.

Haja vista que as partes dispensaram o prazo recursal, arquivem-se os 

autos.

Expeça-se o necessário ao cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67292 Nr: 179-58.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, bem 

como do inteiro teor do acórdão que manteve a sentença de pronúncia.

 Considerando o Transito em julgado do r. acórdão, certificado à fl. 207, 

intimem-se as partes, primeiro acusação após defesa, para se 

manifestarem nos autos nos termos do art. 422 do CPP.

 Ciência ao MP.

 Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 798-75.2014.811.0102

 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): ALCEU CAMPAGNOLO, MARIA BETTI 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno do AR em fl. 532v. nomeio como expert do juízo RANIERI 

BIESDORF FRACARO, Engenheiro Florestal, registro no CREA/CONFEA nº. 

034376/MT, residente na AV. Padre Antônio, nº 1470, Centro, Vera/MT, 

que deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de 

compromisso (art. 466, CPC).

 Cumpra-se.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107566 Nr: 1205-47.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS, RMdSM, RLdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Vistos etc.

 Ante os esclarecimentos do douto advogado dativo em fl. 122/123, 

prossigo com a análise do pedido de homologação de acordo em 

execução de alimentos proposta por RODRIGO MAYCK DA SILVA 

MORTARI e RAFAREL LYAN DA SILVA MORTARI, em desfavor de 

RAQUEL IARA DA SILVA, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

 Em audiência de conciliação as partes compuseram acordo e requerem a 

homologação do mesmo.

 Após, vieram-me conclusos.

 É o breve relato. Decido.

 Pois bem, considerando que o acordo pactuado entre as partes, atende 

os interesses dos menores, não vislumbro razão para não homologá-lo 

nos seguintes termos: As partes concordam que o saldo do debito 

atualizado perfaz o montante de R$ 3.516,91 reais, sendo que deste valor 

a parte requerida já quitou o valor de R$990,00 reais, tendo como saldo 

remanescente da execução o valor de R$ 2.516,91 reais, onde a parte 

requerida se compromete a quitar em 34 parcelas iguais e sucessivas no 

valor R$74,00 reais, com vencimento no dia 26 de cada mês, iniciando-se 

no dia 26/09/2016.

Homologo o acordo supra por sentença, para que surta os regulares 

efeitos de legalidade. Ato contínuo, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, III, alínea “b” do NCPC.

 Transitada em julgado, certifique e arquive-se. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Dispensada a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC-MT, inserido pelo Provimento nº 20/2007/CGJ.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1305-02.2015.811.0102

 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: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACIQUE LTDA, LAMIFORTE 

LAMINADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

dias, em caso de inercia retorne conclusos para extinção.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109114 Nr: 259-41.2016.811.0102

 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: MARIA JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, abro vista mediante CARGA E 

REMESSA dos autos à procuradoria do INSS, para sua intimação da 

sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 505-37.2016.811.0102

 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: JOCELINA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o INSS a 

implantar, em favor do autor, o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, em 

consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (28.01.2016). As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899 

/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 

19 do TRF - 1ª Região). Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao 

mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960 /09, a partir de 

quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. INSS 

isento de custas.Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas indevidas (item 2.14.5, 

da CNGC/MT). Por fim, considerando que a verba ora deferida tem 

natureza alimentar, antecipo a tutela para determinar ao réu que implante o 

benefício de Aposentadoria por Idade à autora no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112785 Nr: 1576-74.2016.811.0102

 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: ABDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial e defiro a justiça gratuita.

Fl.27. Defiro o pedido ministerial. Determino a realização de estudo 

psicossocial e postergo a análise da liminar.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 96-27.2017.811.0102

 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: ANGELA ESTER COMPAGNONI, ESPOLIO DE FIORINDO 

COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Considerando a dificuldade do requerido em comparecer a audiência de 

conciliação, reputo por bem suspende-la.

Consigno que da presente decisão se inicia o prazo para a resposta do 

réu.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 818-47.2006.811.0102

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PUCCINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Vistos etc.

Defiro a pesquisa on line, pelo sistema RENAJUD, conforme requerido às 

fl.187, ato contínuo, procedo á operação necessária, conforme se verifica 

do extrato anexo.

Resultando frustrada a pesquisa, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Diga a exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65404 Nr: 960-51.2006.811.0102

 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): GSZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls 143v. DEFIRO conforme solicitado à busca de endereço.

Após, ao autor para manifestação em 10 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67313 Nr: 203-86.2008.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA, INELDA TEREZINHA DALLA CORTE 

POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Vistos etc.

 Ante a informação do valor atualizado do débito, bem como o numero do 

CPF do executado fl. 118/119. DEFIRO o pedido de penhora online em 

nome do executado pelo sistema BACENJUD. Ato contínuo, procedo a 

operação necessária, como se verifica pelos extratos anexos.

 Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intime-se o executado, e prossiga-se a execução nos 

seus ulteriores termos.

 No mais, procedam-se as atualizações no sistema Apolo e capa dos 

autos, conforme requerido.

Diga ao exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71277 Nr: 382-15.2011.811.0102

 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: WALDIRIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a proposta de acordo, intime-se a parte autora para manifestar-se.

Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103972 Nr: 1477-75.2014.811.0102

 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: JAIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo a decisão antecipatória de tutela e, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a restabelecer em favor do autor 

o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, pagando-lhe, em consequência, as 

diferenças devidas, desde que foi cessado indevidamente (21.08.2014) 

até o ajuizamento da ação (03.12.2014), bem assim a sua CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir do ajuizamento da presente 

demanda (03.12.2014). As prestações em atraso devem ser pagas de 

uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899 /81, 

pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 

19 do TRF - 1ª Região). Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao 

mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960 /09, a partir de 

quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. INSS 

isento de custas.Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas indevidas (item 2.14.5, 

da CNGC/MT).Por fim, considerando que a verba ora deferida tem 

natureza alimentar, ANTECIPO A TUTELA para determinar ao réu que 

implante o benefício de Aposentadoria por Idade ao autor no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104471 Nr: 137-62.2015.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos pelo embargante MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com base no Art. 487 “I” do CPC , 

determinando, via de consequência, o levantamento da constrição judicial 

realizada nos autos n.º 179/2005 – Cód. 12630.Condeno o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da 

causa.Expeça-se o necessário à baixa na penhora realizada no imóvel 

descrito na prefacial.Por fim, traslade-se cópia da presente decisão ao 

processo principal, devendo aquele retomar seu curso.Dou por publicada 

a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998727/3/2017 Página 453 de 456



 Cod. Proc.: 106914 Nr: 1012-32.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2F CALCARIO E PEDRA LTDA - ME, EDUARDA 

FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUVERA COMERCIO DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 08291588000191. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi convertido em 

PENHORA o ARRESTO do(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a 

seguir e de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) 

embargos. BENS PENHORADOS Imóveis: Data n. 07 e 08 de Matrículas 955 

e 956, respectivamente, do CRI de Vera-MT, onde fica situado o Prédio da 

Empresa Requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de citação por edital da 

executada que se encontra em lugar incerto, tal qual postulado à fl. 85, 

com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do NCPC.Certifique-se a 

Sra. Gestora Judiciária do término do prazo do edital, sem manifestação do 

executado.Em caso de não-pagamento, tampouco de oposição de 

embargos, converta-se o arresto em penhora, com intimação juntamente 

com o edital de citação acerca da penhora, conforme requerido através da 

petição de fl. 82, nos termos do art. 830, § 3º do novo CPC.Em seguida, 

expeçam-se o termo de conversão e a certidão de inteiro teor da penhora, 

para realização dos atos de expropriação, tudo na forma do art. 830 ss do 

novo Código de Processo Civil. Na sequência, proceda-se a avaliação do 

imóvel, de tudo sendo intimadas as partes e o fiel depositário do bem, 

como requerido à fl. 82.Após, decorrido o prazo legal sem que haja 

manifestação quanto à avaliação, certifique-se e intime-se o credor para 

dizer se tem interesse na adjudicação do bem ou, sendo o caso, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário à 

conclusão.Intime-se.Cumpra-se. Às providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 15 de março de 2017

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107043 Nr: 1058-21.2015.811.0102

 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: TRANSPORTADORA VERA LTDA, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Considerando que a recuperanda até o presente momento não efetuou o 

pagamento de nenhuma parcela dos honorários do administrador judicial, 

procedo o bloqueio de tais valores nas contas da recuperanda, tudo com 

base nos Art. 67 e 84 da lei 11.101, conforme se verifica do extrato em 

anexo.

Assim, expeça-se alvará para a liberação do valor bloqueado para o 

administrador judicial.

No mais, oficie-se a Camará Municipal de Vera para que disponibilize seu 

Plenário no dia 07/04/2017, constando desde logo nossos 

agradecimentos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107813 Nr: 1286-93.2015.811.0102

 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: NOELY DOS SANTOS FÃO, LVFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido deduzido nos seguintes termos: CONCEDER, definitivamente, a 

guarda da menor LAURA VITORIA FAO RIBEIRO, à requerente, NOELY 

DOS SANTOS FAO, com fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.º 

8.069/90; Além da regulamentação de visitas do requerido, o qual poderá 

exercê-lo livremente.Sem custas, eis que beneficiários da justiça gratuita. 

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Processe-se em segredo de justiça.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 505-37.2016.811.0102

 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: JOCELINA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, abro vista mediante CARGA E 

REMESSA dos autos à procuradoria do INSS, para sua intimação da 

sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111392 Nr: 929-79.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por JULIANO TRAMONTINA, 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Aduz o embargante que as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a 

ação de execução fiscal apensa é nula, virtude da CDA não demonstrar 

qual a área que foi desmatada, quantidade de hectares e qual época do 

referido desmatamento, o que prejudica a defesa do embargante e que o 

exequente sequer juntou aos autos de execução fiscal a cópia do referido 

processo administrativo que deu origem a CDA, em flagrante desrespeito 

ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

 Fl. 29. Determinou-se a intimação do autor para comprovar nos autos a 

garantia da execução.

 Em fl. 31. Certidão do decurso do prazo, sem manifestação do autor.

Relatei.

Decido.

Compulsando os autos verifica-se a falta de um requisito essencial ao 

ajuizamento dos Embargos à Execução. De fato, os embargos propostos, 

por se tratarem de ação autônoma, devem obedecer aos requisitos 

dispostos no artigo 319, NCPC, os quais se encontram devidamente 

preenchidos.

No entanto, considerando que os embargos à execução fiscal são regidos 

por Lei Especial, não basta que seja observada a norma processual geral 

para recebimento da inicial, mas que conjuntamente haja o cumprimento 

das disposições constantes da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
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Neste sentido, o parágrafo 1º do artigo 16 da citada legislação dispõe 

expressamente:

"Artigo 16 - (...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução"

No entanto, ainda que expresso tal mandamento, o embargante não 

comprovou a existência de qualquer garantia nos autos da execução 

fiscal que lhe é movida, impossibilitando o processamento do feito tal como 

foi ajuizado.

 Diante do exposto, extingo o feito sem julgamento do mérito nos termos do 

art. 485, I do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

P.R.I.

Oportunamente, arquive-se, trasladando-se cópia desta decisão para os 

autos principais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113847 Nr: 346-60.2017.811.0102

 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Segue em anexo ofício de informações de Agravo de Instrumento 

encaminhado ao E. Tribunal de Justiça nesta data.

 No mais, considerando que os requeridos apresentaram contestação, 

intime-se o requerente para, querendo, apresentar impugnação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 415-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MISTURINI, VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – 

EPP, AGRICOLA WEHRMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar em 

relação a petição da parte requerida juntada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67627 Nr: 517-32.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARICONI, VICENTE 

MARICONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se, que a ultima penhora on line foi há 

mais de 03 anos, portanto, DEFIRO o pedido de nova penhora online via 

BACENJUD, em desfavor dos requeridos. Ato contínuo, procedo a 

operação necessária, conforme se verifica pelos extratos anexos.

 Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - Nº 002/2017/DF 
 

A Doutora Cristiane Padim da Silva, Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de 
Alto Araguaia, em obediência ao Provimento nº 05/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do 
Conselho Nacional de Justiça; 
 
R E S O L V E:  
 
CONVOCAR: as Instituições Públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
comarca para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos 
financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 
suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal e/ou do Juizado 
Especial Criminal de Alto Araguaia. 
 
1.  Dos objetivos: 
a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado Especial Criminal, 
enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das 
prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas;  
b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas para 
realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que se adequem as exigências da 
Resolução nº 154 do CNJ. 
c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de promoção 
do desenvolvimento humano e comunitário. 
 
2.  Quem pode participar - Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem 
fins lucrativos e regularmente constituídas, desde que: 
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;  
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social voltado a 
criança e adolescente;  
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de 
serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em conflito 
com a lei;  
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias psicoativas; 
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 
2.1 Quem não pode participar –  
a) Empresas privadas com fins lucrativos;  
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, médio, 
fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas;  
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d) Fundações e Instituições empresariais;  
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, Municipal e do 
Poder Judiciário. 
2.2 Do prazo e local da inscrição - O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com 
finalidade social para se cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 
sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria, 
alto.araguaia@tjmt.jus.br – 
 
3. Da documentação - As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os 
documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ, que poderá ser 
acessado no endereço eletrônico: 
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/97/921/Provimento_n%C2%
BA_5_2015_CGJ.pdf –  
3.1 Da Seleção e divulgação do resultado –  
3.1.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria; 
 3.1.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiveram os 
cadastros aprovados. 
3.2 Apresentação do Projeto. 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em 02 (duas) vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo 
previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da publicação das listas das entidades 
que estão com os cadastros regulares; 
b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. Ficará disponível para 
quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro 
desta Comarca. O contato também pode ser através do telefone 66-3481-
1410/1211/1334/1244 ou do e-mail: alto.araguaia@tjmt.jus.br, devendo os casos omissos 
serão decididos por este Juízo. 
 
Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2017. 
 
 Cristiane Padim da Silva 
Juíza de Direito e Diretora do Foro. 
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ANEXO I 
 
 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA 
 
 
Nome completo da instituição 

 
 
 
 

CNPJ  

Natureza Jurídica 
 

 

Endereço 
 

 

Bairro 
 

 

Município 
 

 

Atividade principal da instituição 
 

 

Nome completo do Diretor 
 

 

CPF 
 

 

Telefone residencial 
 

 

Telefone funcional 
 

 

Telefone celular 
 

 

E-mail 
 

 

Responsável pelo benefício 
 

 

Assinatura do Diretor da Instituição 
 

 

 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório, 
b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou administradores, ou cópia do 
ato que designou a autoridade pública solicitante, 
c) os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 

P O R T A R I A  N.º  023/2017-DF 

O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ SUBSTITUTO 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

CONSIDERANDO o requerimento da servidora Bárbara Sabioni V. Tenroller encaminhando 
atestado médico; 
 
RESOLVE: 
ALTERAR a escala de plantões do mês de ABRIL/2017 como abaixo relacionado: 
 
 
JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA. 
 

DATA JUIZ GESTOR(A) OF. JUSTIÇA 
31/03 

(19:01h) a 
03/04 
(11:59h) 

Dr. Ângelo Judai Junior 
(Juizado Especial 
Tangará da Serra) 

Remilson Fábio de 
Moraes 

Antônio dos Santos 

07/04 
(19:01h) a 

10/04 
(11:59h) 

Dr. João Francisco 
Campos de Almeida 
(Vara Criminal Tangará 
da Serra) 

Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

12/04 
(19:01h) 

a 
 17/04 

(11:59h) 

Dr. Conrado Machado 
Simão (Vara Única de 
Sapezal) 

Bruna Chagas Bizelli Francisco José 
Medeiros Menezes 

20/04 
(19:01) 

a 
24/04 

(11:59h) 

Dr. Silvio Mendonça 
Ribeiro Filho (1ª Vara 
Barra do Bugres) 

Elza Batista Rodrigues  
 

Antônio dos Santos 

28/04 
(19:01) 

a 
02/05 

(11:59h) 

Dra. Melissa de Lima de 
Araújo (2ª Vara Barra do 
Bugres) 

Gilda Fátima Brun Golin 
 (28/04 e 29/04/17) 

Marlene Staut Romera  
(30/04 a 02/05/17) 

Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, 

à Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 

                                         
Sapezal, 23 de março de 2017. 
                                    
 
Conrado Machado Simão 
Juiz Substituto e Diretor do Foro 
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