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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1289 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001420-63.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. J. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

0008341-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

J. M. D. M. (REPRESENTANTE)

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: 1001420-63.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Tratam os presentes autos de curatela especial proposta por Thainara 

Jaqueline Hans, representada por sua irmã Jheniffer Maitana de Moura, em 

face de Gilmar João Hans. A inicial veio instruída com os documentos de Id 

4531465, 4531468, 4531471, 4531473, 4531485, 4531490, 4531491, 

4531493, 4531495, 4531497 e 4531501. Posteriormente, o autor 

peticionou pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior extinção 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015 (Id 4561796). Vieram os autos 

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

proposto por Thainara Jaqueline Hans, representada por sua irmã 

Jheniffer Maitana de Moura, em face de Gilmar João Hans, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

Custas na forma da lei. CIÊNCIA ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-1420 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000889-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - 0026045-S/PR (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 1000889-74.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Trata-se de ação de guarda do menor Jorge Henrique Miguins da 

Silva, proposta por Gaudina Regina Carvalho Santos em face de Alex 

Carvalho da Silva, todos qualificados nos autos. Recebida a inicial (Id 

3691532), fora postergada a análise do pedido liminar para após o aporte 

de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser proferida, oportunidade 

em que fora designada audiência de conciliação, bem como, determinada a 

realização de estudo psicossocial junto à requerida e, também, junto à 

requerente. Audiência de conciliação realizada, da qual restou inexitosa 

(Id 4320663). Posteriormente, a parte autora requereu a extinção do feito, 

desistência, uma vez que fora realizado acordo particular entre as partes 

(Id 4521708). Estudo psicossocial realizado junto à requerente aportado 

aos autos (Id 4601877). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pela intimação do requerido, nos termos do art. 485, § 4º, do 

CPC/2015 (Id 4673660). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que, a parte autora 

requereu a desistência do feito, haja vista que esta, o requerido e a avó 

materna, Sra. Sonia Maria Miguins, entabularam acordo nos autos nº 

1001004-95.2016.8.11.0007. Ocorre que, em decisão proferida naqueles 

autos, não fora homologado o referido acordo, bem como, prosseguiu-se 

normalmente o feito, senão vejamos o teor da decisão: "Vistos etc. 

Trata-se de ação de guarda do menor Jorge Henrique Miguins da Silva, 

proposta por Sonia Maria Miguins Santos em face de Gaudina Regina 

Carvalho Santos e Alex Carvalho da Silva, todos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial (Id 3726602), fora postergada a análise do pedido liminar 

para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser 

proferida, oportunidade em que fora designada audiência de conciliação 

para o mesmo dia e horário da audiência designada nos autos de ação de 

guarda ajuizada pela avó paterna (autos nº 1000889-74.2016.8.11.0007), 

bem como, determinada a realização de estudo psicossocial junto à 

requerida e, também, junto à requerente. Audiência de conciliação 

realizada,a qual restou inexitosa a tentativa de composição (Id 4320408). 

Posteriormente, a parte autora juntou aos autos termo de acordo 

particular, realizado entre as partes (Id 4520959). Estudo psicossocial 

realizado junto à requerida Gaudina Regina Carvalho Santos, aportado aos 

autos (Id 4601222). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

manifestou-se no sentido de que não se pode afirmar que os termos do 

acordo entabulado entre as partes, de forma particular, atendem ao 

princípio do melhor interesse da criança, bem como, que as provas dos 

autos não são suficientes para o deslinde do feito, além do estudo 

psicossocial produzido não ter sido realizado de forma completa. Por essa 

razão, pugnou peça realização de estudo psicossocial com o genitor e 

audiência de instrução (Id 4674150). Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que, de 

fato, não há documentação e/ou prova técnica hábil para subsidiar o 

deslinde do feito de forma satisfatória que atenda ao princípio do melhor 

interesse do menor Jorge Henrique Miguins da Silva. Após a tentativa de 

conciliação realizada do CEJUSC, a qual restou inexitosa, fora juntado aos 

autos acordo entabulado fora de audiência, onde restou acordado, em 

suma, que o genitor, Sr. Alex Carvalho da Silva, ficaria com a guarda do 

menor (Id 4520959). No entanto, nota-se no estudo psicossocial realizado 

junto à avó paterna, ora requerida, a mesma relatou à equipe que “o filho 

foi solto da Cadeia Pública Municipal no último dia 03/12, que o mesmo não 

demonstra estar bem, que tem apresentado choro constante e que buscou 

orientação psicológica junto ao CRAS Conviver” (Id 4601222). A análise 

conclusiva da equipe se deu no sentido de que a requerida “demonstrou 

através de seu discurso muito sofrimento pela atual situação do filho Alex, 

pois, o mesmo que tem apresentado sintomas depressivos devido ao fato 

ocorrido e não conseguiu ainda voltar para sua casa, portanto ainda 

permanece residindo na casa da mãe junto ao filho” (Id 4601222). 

Ademais, até o presente momento não fora realizado estudo psicossocial 

junto à requerente, avó materna. Aliás, além do estudo junto à requerente, 

em virtude do relatado no estudo realizado junto à requerida, avó paterna, 

mormente com relação ao requerido, entendo que seja de suma 

importância a realização de estudo psicossocial junto ao mesmo (genitor). 

Ora, considerando o cenário apresentado nos autos até o momento, 

entendo que a homologação do acordo apresentado (Id 4520959) não 

atenderá ao melhor interesse do menor, bem como, resultaria em uma 

decisão precipitada, haja vista que, conforme já pontuado, o feito não se 

encontra subsidiado com provas suficientes e satisfatórias para se aferir 

esse melhor interesse. Sendo assim, mostra-se necessária a realização 

de audiência de instrução, para colheita de maiores informações para o 

deslinde do presente feito. Nesse passo, cumpre esclarecer que, uma vez 

que não houve a autocomposição em audiência designada por este Juízo, 

deu-se início à contagem do prazo de quinze (15) dias para a parte 

requerida apresentar resposta, conforme disposto na decisão de Id 

3726602. Ocorre que, com o acordo entabulado posteriormente à 

realização da audiência de conciliação (audiência realizada dia 
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02/12/2016, Id 4320663 e acordo protocolizado em 19/12/2016), as partes 

aguardam, até o momento, a homologação daquele. Tanto que, nos autos 

de ação de guarda ajuizada pela avó paterna, ora requerida (autos nº 

1000889-74.2016.8.11.0007), fora requerida a desistência do feito, ante à 

realização do referido acordo (Id 4521692 dos autos mencionados). No 

entanto, como o referido acordo não será homologado, pelas razões 

supramencionadas, o prazo para apresentação de resposta, em tese, 

deveria ter corrido normalmente, ou seja, realizada a audiência no dia 

02/12/2017, o prazo final para apresentação de resposta se deu em 

26/01/2017 (considerando que o recesso forense teve início no dia 

20/12/2016, se estendendo, aos advogados, até 20/01/2017, nos termos 

do art. 220 do CPC/2015), conforme disposição do art. 335, inciso I, do 

CPC/2015. Porém, reconhecendo a peculiaridade do caso, bem como, que 

o acordo apresentado não será homologado, necessário se faz a 

restituição de prazo a partir do protocolo do acordo (19/12/2016). Assim, 

nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, RESTITUO o prazo de 

quatro (04) dias para apresentação de resposta, do qual começará a 

contar a partir da intimação do advogado da parte requerida. Por essas 

razões: 1) INTIME-SE os requeridos para, no prazo restante de quatro (04) 

dias, apresentarem resposta, sob pena de confissão e revelia. 2) 

INTIME-SE a(o) Assistente Social e a(o) Psicóloga(o) credenciadas(os) 

junto ao TJMT para que realizem um estudo psicossocial na residência do 

requerido Alex Carvalho da Silva, encaminhando relatório conclusivo a 

este Juízo no prazo máximo de quarenta (30) dias, acerca de suas 

condições de exercer a guarda do menor. 3) CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

de Vara acerca do cumprimento do item “b” da Carta Precatória Expedida 

para Comarca de Sorriso/MT (realização de estudo psicossocial na 

residência da autora). 4) Após o aporte de resposta aos autos, ou, 

decorrido o prazo sem vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 5) Independentemente 

das providências anteriores, uma vez aportado aos autos os estudos de 

que tratam os itens “2” e “3” da presente, ao Ministério Público, para 

parecer acerca do pleito de guarda provisória. 6) Aportados os estudos 

de que tratam os itens “2” e “3”, TRASLADE-SE cópia dos mesmos para os 

autos nº 1000889-74.2016.8.11.0007, associados aos presente feito. 7) 

CIÊNCIA ao Ministério Público. 8) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ” – Sic decisão autos nº 1001004-95.2016.8.11.0007, 

prolatada nesta data. Pelas razões já expostas, bem como, via de 

consequência, uma vez que não haverá homologação do respectivo 

acordo, o presente feito deverá manter seu normal prosseguimento, sendo 

assim, INDEFIRO, ao menos por ora, o pleito de desistência formulado pela 

parte requerente (Id 4521692), bem como, cota ministerial (Id 4673660). 

Por fim, considerando que a audiência de conciliação, para ambas as 

ações (presente feito e autos nº 1001004-95.2016.8.11.0007) fora 

realizada no mesmo dia (02/12/2016), bem como, que o protocolo do 

pedido de desistência fora, também, no mesmo dia do protocolo do acordo 

naqueles autos (19/12/2016), a contagem da restituição de prazo para 

resposta será a mesma. Ou seja, realizada a audiência no dia 02/12/2017, 

o prazo final para apresentação de resposta se deu em 26/01/2017 

(considerando que o recesso forense teve início no dia 20/12/2016, se 

estendendo, aos advogados, até 20/01/2017, nos termos do art. 220 do 

CPC/2015), conforme disposição do art. 335, inciso I, do CPC/2015 e, como 

o acordo apresentado naqueles autos associados (autos nº 

1001004-95.2016.8.11.0007) não será homologado, necessário se faz a 

restituição de prazo a partir do protocolo do pedido de desistência 

(19/12/2016). Por essas razões: 1) INTIME-SE a parte requerida para, no 

prazo de quatro (04) dias, apresentar resposta. 2) Após o aporte de 

resposta aos autos, ou, decorrido o prazo sem vinda dela, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 3) 

No mais, AGUARDA-SE traslade de estudos determinados nos autos nº 

1001004-95.2016.8.11.0007, após referido traslade, ao Ministério Público. 

4) INTIMEM-SE. 5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 07 de fevereiro de 

2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001004-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 19968-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

G. R. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - 0026045-S/PR (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 1001004-95.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Trata-se de ação de guarda do menor Jorge Henrique Miguins da 

Silva, proposta por Sonia Maria Miguins Santos em face de Gaudina 

Regina Carvalho Santos e Alex Carvalho da Silva, todos qualificados nos 

autos. Recebida a inicial (Id 3726602), fora postergada a análise do pedido 

liminar para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a 

ser proferida, oportunidade em que fora designada audiência de 

conciliação para o mesmo dia e horário da audiência designada nos autos 

de ação de guarda ajuizada pela avó paterna (autos nº 

1000889-74.2016.8.11.0007), bem como, determinada a realização de 

estudo psicossocial junto à requerida e, também, junto à requerente. 

Audiência de conciliação realizada,a qual restou inexitosa a tentativa de 

composição (Id 4320408). Posteriormente, a parte autora juntou aos autos 

termo de acordo particular, realizado entre as partes (Id 4520959). Estudo 

psicossocial realizado junto à requerida Gaudina Regina Carvalho Santos, 

aportado aos autos (Id 4601222). Instado a se manifestar, o Ministério 

Público manifestou-se no sentido de que não se pode afirmar que os 

termos do acordo entabulado entre as partes, de forma particular, 

atendem ao princípio do melhor interesse da criança, bem como, que as 

provas dos autos não são suficientes para o deslinde do feito, além do 

estudo psicossocial produzido não ter sido realizado de forma completa. 

Por essa razão, pugnou peça realização de estudo psicossocial com o 

genitor e audiência de instrução (Id 4674150). Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico 

que, de fato, não há documentação e/ou prova técnica hábil para subsidiar 

o deslinde do feito de forma satisfatória que atenda ao princípio do melhor 

interesse do menor Jorge Henrique Miguins da Silva. Após a tentativa de 

conciliação realizada do CEJUSC, a qual restou inexitosa, fora juntado aos 

autos acordo entabulado fora de audiência, onde restou acordado, em 

suma, que o genitor, Sr. Alex Carvalho da Silva, ficaria com a guarda do 

menor (Id 4520959). No entanto, nota-se no estudo psicossocial realizado 

junto à avó paterna, ora requerida, a mesma relatou à equipe que “o filho 

foi solto da Cadeia Pública Municipal no último dia 03/12, que o mesmo não 

demonstra estar bem, que tem apresentado choro constante e que buscou 

orientação psicológica junto ao CRAS Conviver” (Id 4601222). A análise 

conclusiva da equipe se deu no sentido de que a requerida “demonstrou 

através de seu discurso muito sofrimento pela atual situação do filho Alex, 

pois, o mesmo que tem apresentado sintomas depressivos devido ao fato 

ocorrido e não conseguiu ainda voltar para sua casa, portanto ainda 

permanece residindo na casa da mãe junto ao filho” (Id 4601222). 

Ademais, até o presente momento não fora realizado estudo psicossocial 

junto à requerente, avó materna. Aliás, além do estudo junto à requerente, 

em virtude do relatado no estudo realizado junto à requerida, avó paterna, 

mormente com relação ao requerido, entendo que seja de suma 

importância a realização de estudo psicossocial junto ao mesmo (genitor). 

Ora, considerando o cenário apresentado nos autos até o momento, 

entendo que a homologação do acordo apresentado (Id 4520959) não 

atenderá ao melhor interesse do menor, bem como, resultaria em uma 

decisão precipitada, haja vista que, conforme já pontuado, o feito não se 

encontra subsidiado com provas suficientes e satisfatórias para se aferir 

esse melhor interesse. Sendo assim, mostra-se necessária a realização 

de audiência de instrução, para colheita de maiores informações para o 

deslinde do presente feito. Nesse passo, cumpre esclarecer que, uma vez 

que não houve a autocomposição em audiência designada por este Juízo, 

deu-se início à contagem do prazo de quinze (15) dias para a parte 

requerida apresentar resposta, conforme disposto na decisão de Id 

3726602. Ocorre que, com o acordo entabulado posteriormente à 

realização da audiência de conciliação (audiência realizada dia 

02/12/2016, Id 4320663 e acordo protocolizado em 19/12/2016), as partes 

aguardam, até o momento, a homologação daquele. Tanto que, nos autos 
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de ação de guarda ajuizada pela avó paterna, ora requerida (autos nº 

1000889-74.2016.8.11.0007), fora requerida a desistência do feito, ante à 

realização do referido acordo (Id 4521692 dos autos mencionados). No 

entanto, como o referido acordo não será homologado, pelas razões 

supramencionadas, o prazo para apresentação de resposta, em tese, 

deveria ter corrido normalmente, ou seja, realizada a audiência no dia 

02/12/2017, o prazo final para apresentação de resposta se deu em 

26/01/2017 (considerando que o recesso forense teve início no dia 

20/12/2016, se estendendo, aos advogados, até 20/01/2017, nos termos 

do art. 220 do CPC/2015), conforme disposição do art. 335, inciso I, do 

CPC/2015. Porém, reconhecendo a peculiaridade do caso, bem como, que 

o acordo apresentado não será homologado, necessário se faz a 

restituição de prazo a partir do protocolo do acordo (19/12/2016). Assim, 

nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, RESTITUO o prazo de 

quatro (04) dias para apresentação de resposta, do qual começará a 

contar a partir da intimação do advogado da parte requerida. Por essas 

razões: 1) INTIME-SE os requeridos para, no prazo restante de quatro (04) 

dias, apresentarem resposta, sob pena de confissão e revelia. 2) 

INTIME-SE a(o) Assistente Social e a(o) Psicóloga(o) credenciadas(os) 

junto ao TJMT para que realizem um estudo psicossocial na residência do 

requerido Alex Carvalho da Silva, encaminhando relatório conclusivo a 

este Juízo no prazo máximo de quarenta (30) dias, acerca de suas 

condições de exercer a guarda do menor. 3) CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

de Vara acerca do cumprimento do item “b” da Carta Precatória Expedida 

para Comarca de Sorriso/MT (realização de estudo psicossocial na 

residência da autora). 4) Após o aporte de resposta aos autos, ou, 

decorrido o prazo sem vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 5) Independentemente 

das providências anteriores, uma vez aportado aos autos os estudos de 

que tratam os itens “2” e “3” da presente, ao Ministério Público, para 

parecer acerca do pleito de guarda provisória. 6) Aportados os estudos 

de que tratam os itens “2” e “3”, TRASLADE-SE cópia dos mesmos para os 

autos nº 1000889-74.2016.8.11.0007, associados aos presente feito. 7) 

CIÊNCIA ao Ministério Público. 8) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 07 de fevereiro de 2017. Anna Paula Gomes de 

Freitas Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000599-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - 12049-/SC 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (DEPRECADO)

POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar um depósito identificado (fazer constar o número do 

processo, e se necessário no momento do depósito, constar também o 

CNPJ do Fórum, qual seja: nº 00.116.243/0001-90) no valor de R$ 16,80 

(dezesseis reais e oitenta centavos), referente Condução do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados, agência 

1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante 

original, de acordo com o capítulo 3, seção 3, item 3.3.7.2 da CNGC/MT, 

para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000878-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Juizo Federal da Subceção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - 12049-/SC 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar um depósito identificado (fazer constar o número do 

processo, e se necessário no momento do depósito, constar também o 

CNPJ do Fórum, qual seja: nº 00.116.243/0001-90) no valor de R$ 16,80 

(dezesseis reais e oitenta centavos), referente Condução do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados, agência 

1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante 

original, de acordo com o capítulo 3, seção 3, item 3.3.7.2 da CNGC/MT, 

para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001330-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do(a) procurador(a) da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar um depósito identificado (fazer constar o número do 

processo, e se necessário no momento do depósito, constar também o 

CNPJ do Fórum, qual seja: nº 00.116.243/0001-90) no valor de R$ 16,80 

(dezesseis reais e oitenta centavos), referente Condução do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados, agência 

1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante 

original, de acordo com o capítulo 3, seção 3, item 3.3.7.2 da CNGC/MT, 

para cumprimento do ato deprecado.

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

Processo Número: 1001013-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO (RÉU)

P S COLOMBO - ME (RÉU)

ARGEMIRO COLOMBO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

INTIMAÇÃO do(a) procurador (a) da parte autora, para comparecer a 

audiência de conciliação redesignada para o dia 28 de abril de 2017, às 

15h15min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). Advertência: 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.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 28/2017

O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o 

Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso;
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CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – 

Juizado Volante Ambiental, datado de 2.7.2012;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês 

de MARÇO do corrente ano, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço de Plantão 

Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo 

IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário 

final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no início do 

expediente:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 1º, 2 e 3 de MARÇO de 2017

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais

 da Comarca de Barra do Garças – MT

 Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890

Gestor (a)

Judiciário (a): MATILDE VIEIRA CASTRO

Fone: (66) 3405-6131 e 99242-6123 Período:

 1º.3.17 à 3.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: UGO MARIANO DE SOUZA

Fone: (66) 3401-6238 e 99988-1452 Período:

 1º.3.17 à 3.3.17

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 4 e 5 de MARÇO de 2017

Juiz (a): RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Água Boa – MT Telefones: (66) 

3468-1694, (66) 99281-0263 e (65) 99688-9586 Assessor LEANDRO: (66) 

98138-2838 Assessor MARCELO: (66) 98402-9227

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 6 a 10 de MARÇO de 2017

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefone: (66) 3402-4400 Assessor ALEXANDRE: (66) 99936-1796 e (65) 

98426-5119

Assessor VICTOR: (65) 98141-1402

Gestor (a)

Judiciário (a): AMANDA DO VALLE CARNEIRO

Fone: (66) 99618-6600 Período:

 3.3.17 à 10.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: JULIO CÉSAR GONTIJO

Fone: (66) 99234-7188 e 98130-7751 Período:

 3.3.17 à 10.3.17

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 11 e 12 de MARÇO de 2017

Juiz (a): PEDRO DAVIN BENETTI

Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa – MT

Telefones: (66) 3468-1694 e (66) 99931-1321

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 13 a 17 de MARÇO de 2017

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – 

MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348

Assessor DEIVID: (65) 99958-2690

Assessora MAYARA: (66) 99653-0511

Gestor (a)

Judiciário (a): CRISTIANE MARIA DONADEL

Fone: (66) 99953-7931 e 99217-1625 Período:

 10.3.17 à 17.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: SANDRO BATISTA PITALUGA

 Fones: (66) 99982-3978 e 99201-5170 Período:

 10.3.17 à 17.3.17

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 18 e 19 de MARÇO de 2017

Juiz (a): DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT

Telefones: (66) 3478-1555 e (66) 99925-8277

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 20 a 24 de MARÇO de 2017

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955

Gestor (a)

Judiciário (a): EDINALVA LAURENÇO PEREIRA

Fone: (66) 3401-9965 e 99214-7929 Período:

 17.3.17 à 24.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: SIRLENE APARECIDA SILVA

Fones: (66) 99205-5020 Período:

 17.3.17 à 24.3.17

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 25 e 26 de MARÇO de 2017

Juiz (a): AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana – MT

Telefones: (66) 3478-1555 e (65) 99229-1142

Assessor MURITO: (65) 99803-7301

Assessor WENDER: (65) 99997-8179

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 27 a 31 de MARÇO de 2017

Juiz (a): WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99695-7214

Gestor (a)

Judiciário (a):

 MATILDE VIEIRA CASTRO

Fone: (66) 3405-6131 e 99242-6123 Período:

 24.3.17 à 31.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA

Fone: (66) 99979-4555 Período:

 24.3.17 à 31.3.17

Gestor (a)

Judiciário (a):

 VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA

Fone: (66) 99988-3571 Período:

 31.3.17 à 31.3.17

 Celular do Plantão:

 (66) 99959-6083

Oficial de Justiça: WALDECY FRANCISCO DA SILVA

Fone: (66) 99912-7563 Período:

 31.3.17 à 31.3.17

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 - CNCG).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

vésperas de feriado e terá o seu término no início do horário de 

expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão 

Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, 

responderá também pelas eventuais ocorrências, quando ao receber 

denúncia ou informação da existência de conduta ou atividade lesiva ao 

meio ambiente.

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral, aos senhores Magistrados, Ministério Público, a 

Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e Comandante da 

Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Barra do Garças, 14 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO
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Comarca de Cáceres

Comarca de Cáceres

Sentença

Autos nº ID 212318 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA

 Vistos,

 LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, Técnica Judiciária , lotada no 

Fórum desta Comarca, matrícula n° 2068, requer a concessão de 03 (três) 

meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 02/02/2012 a 

02/02/2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que o Requerente é 

Oficial de Justiça, lotado na Central de Mandados em Cáceres-MT, sendo 

que não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 

04/90, no período acima elencado (fls. 02).

 É o breve relatório.

 DECIDO.

 O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

 Posto isto, defiro o Requerente LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, 

Técnica Judiciária, matrícula nº. 2068, 03 (três) meses de licença prêmio 

referente ao quinquênio de 2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei 

Complementar n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço.

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

 Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 13 de fevereiro de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 91568

Numeração Única: -

Unidade de origem: Cáceres

Tipo de ação: Pré-Processual

 

Requerente: LETÍCIA EMA CAPPI AGUIAR

Advogado(s): -

 

Requerido: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 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 Cáceres para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados 

abaixo:

 

Data: 30/03/2017 às 17:00

Endereço: Fórum de Cáceres - Rua das Maravilhas, s/nº - Cavalhada - 

CEP.: 78200-000

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001239-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

que efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), mediante depósito em conta bancária nº 

35.138-5 agência 0184-8, Banco do Brasil, Fórum de Cáceres/MT, a fim de 

ser expedido o respectivo mandado de citação. Prazo: 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC c/c Provimento 

56/2007/CGJ/TJMT, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o advogado da 

parte autora a se manifestar a respeito da certidão negativa do Oficial de 

Justiça e requerer o que entender por direito. Prazo: 10 (dez) dias. 

Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001829-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A PARTE 

EXEQUENTE, por meio de seus advogados legalmente constituídos, para 

que efetuem o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta reais), mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 

agência 0184-8, Banco do Brasil, Fórum de Cáceres/MT, no prazo de 05 

(cinco) dias. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002935-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - 20853-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BERTINI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC da lei 

13.105/2015 e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a 

fim de intimar a parte Requerente, por meio de seus advogados, 

legalmente constituído, para que efetue o pagamento das diligências do 

oficial de justiça no valor de R$ 70,00 (setenta reais), mediante depósito 

em conta bancária nº 35.138-5 agência 0184-8, Banco do Brasil, 

Cáceres/MT, no prazo de 05 (cinco ) dias, conforme o que determina no 
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item 6.16.6 do Provimento n. 56/2007-CGJ. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes. Tecnica Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001766-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - 0004032-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001766-17.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: LEILA 

VALDERES SOUZA GATTASS Vistos etc. Recebo a petição inicial, uma 

vez preenchidos os seus requisitos essenciais. A pretensão contida na 

inicial visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem 

em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, consubstanciada em Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. Defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo 

à parte requerida o prazo de prazo de 15 dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído a causa (CPC, art. 701), anotando-se que, caso a parte requerida 

o cumpra, ficará isenta de custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo e independentemente de 

prévia segurança do juízo, a parte requerida poderá opor embargos, nos 

próprios autos (CPC, art. 702) e, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Cumpra-se. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001360-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCY DA SILVA CARLINO (RÉU)

LUCAS SILVA DE OIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - 0020116-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001434-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido oferecesse embargos, 

ou, cumprisse a obrigação, isto posto, intimo a parte autora para 

manifestação, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002675-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE 

EXEQUENTE, por meio de seu advogado legalmente constituído, para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 70,00 

(setenta reais), mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 agência 

0184-8, Banco do Brasil, Fórum de Cáceres/MT, a fim de ser expedido o 

competente mandado de busca e apreensão do veículo em comento. 

Prazo: 05 (cinco) dias. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001863-17.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: DIVINO DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Disal Administradora 

de Consórcios Ltda ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de 

Divino de Oliveira Silva, visando à restituição do bem que lhe fora alienado, 

em razão do inadimplemento das prestações ajustadas. A liminar de busca 

e apreensão fora deferida, tendo o veículo sido apreendido em 19/01/2017 

e a parte requerida devidamente citada, consoante certidão constante nos 

autos (Id. 4804693). A parte requerida veio aos autos para informar o 

pagamento das parcelas vencidas, pugnando pela purgação da mora e a 

imediata devolução do bem apreendido (Id. 4732128). É o relato 

necessário. Decido. Primeiramente, no que concerne à purgação da mora, 

necessário mencionar que a Lei nº. 10.931/2004 e a Lei 13.043/2014 

modificaram substancialmente as disposições do Decreto-lei nº 911/1969, 

suprimindo a previsão legal para purga da mora das prestações vencidas 

e em atraso, no caso de ação de busca e apreensão proveniente de 

contrato de alienação fiduciária em garantia, contemplando, deste modo, 

apenas a possibilidade de o devedor fiduciário, no prazo de 05 dias, 

contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, englobando as prestações vencidas e vincendas, hipótese na 

qual o bem lhe seria restituído livre de ônus, senão vejamos: “Art. 3o O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Nessa torrente, 

imperioso consignar que há entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao devedor pagar a 

integralidade da dívida, sendo o que se verifica nas decisões proferidas 

nessa Egrégia Corte. Com efeito, nos contratos firmados na vigência da lei 

10.931/04 compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução 

da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária. Nesse ponto, ao contrário do acima exposto, 

deve-se mencionar que diversas foram as decisões no sentido de que a 

inovação legislativa não havia afastado totalmente a possibilidade de 
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purgação da mora, prestigiando-se a regra do art. 401 do Código Civil, 

sendo que, nestes casos, era autorizado o pagamento do débito em 

atraso como sendo medida suficiente para restituição do bem alienado 

fiduciariamente ao devedor fiduciante, posto que devidamente purgada a 

mora por este, dava-se, assim, uma interpretação à legislação mais 

compatível com os fins sociais. Entretanto, o entendimento pela 

impossibilidade de purgação da mora restou devidamente fixado pela 2ª 

seção do Superior Tribunal de Justiça, emanada do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4), datado de 14/05/2014, Min. 

Relator Luis Felipe Salomão: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido". Avulta-se do julgado o 

entendimento de que há a necessidade de quitação de todo o débito, 

inclusive das prestações vincendas, para que ocorra a restituição do 

veículo apreendido, observados os valores apresentados pelo credor na 

inicial. Diante de todo o exposto, o pedido da parte requerida não merece 

prosperar, tendo em vista que o contrato em questão foi firmado na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, que é expressa quanto ao pagamento da 

integralidade da dívida para que o bem seja restituído livre de ônus. 

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário 

colacionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da 

transcrição das seguintes ementas: “DIREITO CIVIL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação do art. 

3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. 

Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo 

as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias 

após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ, AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO 

DE AUTOMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO 

DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Após o 

advento da Lei nº 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do 

Decreto-lei nº 911/1969, não há mais que falar em purgação da mora, haja 

vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias 

contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada 

com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da 

integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem 

livre de ônus. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2014, T4 - QUARTA 

TURMA) Posto isso, indefiro o pedido de purgação da mora formulado pela 

parte requerida, restando mantida a liminar de busca e apreensão. 

Inobstante o indeferimento do pedido supra, uma vez que é missão do juiz 

tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes (art. 139, V, CPC), e tendo 

havido pedido da requerida nesse sentido (item 5, p. 7 Id. 4732128), 

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. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para 

impugnação da contestação, em 15 (quinze) dias. Cadastre-se a 

Defensoria Pública, pois atua na defesa do requerido, devendo ser 

intimada dos atos do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

Requerente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 12 de Abril 

de 2017 às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002792-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido oferecesse embargos, 

ou, cumprisse a obrigação, isto posto, intimo a parte autora para 

manifestação, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001284-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 0009309-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - 0012981-A/MT (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - 0014992-S/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001284-69.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ANTONIA MARIA ROSA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Aportou aos autos termo de acordo formalizado entre as 

partes, que pugnam por sua homologação e extinção do processo. Ocorre 

que o advogado subscritor do acordo não comprovou estar habilitado para 

representar a parte ré, embora tenha constado no termo que “os 

advogados ratificam os poderes para transacionar, receber e dar 

quitação.” Diante disto, determino a intimação da parte requerida, por meio 

do advogado subscritor do acordo, Dr. Andrei Costa Takaki, para aportar 

aos autos procuração outorgando poderes em seu favor, sob pena de 

não homologação do acordo e extinção processual. Prazo: 05 (cinco) 

dias. Transcorrido in albis o prazo, intime-se a parte requerida, por carta 

AR, para ratificar o acordo acostado aos autos (Id. 4335113) e aportar a 

procuração de outorga de poderes ao Dr. Andrei Costa Takaki, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não homologação do acordo e 

extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 

18 de janeiro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003061-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO STOCCO OAB - 152348-/SP (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar os advogados da parte requerente a tomar ciência do r. 

despacho abaixo: Vistos etc. Cadastre-se o advogado indicado para 

receber intimações em nome da embargante (Id. 4772074). Em seguida, 

cumpra-se o despacho retro, intimando a embargante, por seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de devolução 

da carta precatória, comprovar o recolhimento da taxa judiciária para a 

distribuição da presente carta precatória, bem como acostar aos autos 

cópia atualizada da matrícula do imóvel que pretende seja avaliado. 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2017. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: WLADYS 

R O B E R T O  F R E I R E  D O  A M A R A L 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4793148 17020812542529800000004750642

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002649-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - 235738-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DE CAMPOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, por meio de seus advogados legalmente constituídos, para 

que efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), mediante depósito em conta bancária nº 

35.138-5, agência 0184-8, Banco do Brasil, Fórum de Cáceres/MT, a fim 

de ser expedido o respectivo mandado de citação. Prazo: 05 (cinco) dias. 

Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1002431-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL KURY ROSENQVIST (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

que efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), mediante depósito em conta bancária nº 

35.138-5 agência 0184-8, Banco do Brasil, Fórum de Cáceres/MT, a fim de 

ser expedido o respectivo mandado de citação. Prazo: 05 (cinco) dias. 

Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1003014-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003014-18.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE GERALDO DA 

SILVA Vistos etc. Uma vez que o autor noticiou a realização de acordo 

com a ré, inclusive com a devolução do veículo (Id. 448241), hei por bem 

determinar a baixa da restrição incidente sobre o veículo junto ao Renajud. 

Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação e findo tal lapso, 

certifique-se nos autos. Após, conclusos para sentença. Às providências. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001863-17.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: DIVINO DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Disal Administradora 

de Consórcios Ltda ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de 

Divino de Oliveira Silva, visando à restituição do bem que lhe fora alienado, 

em razão do inadimplemento das prestações ajustadas. A liminar de busca 

e apreensão fora deferida, tendo o veículo sido apreendido em 19/01/2017 

e a parte requerida devidamente citada, consoante certidão constante nos 

autos (Id. 4804693). A parte requerida veio aos autos para informar o 

pagamento das parcelas vencidas, pugnando pela purgação da mora e a 

imediata devolução do bem apreendido (Id. 4732128). É o relato 

necessário. Decido. Primeiramente, no que concerne à purgação da mora, 

necessário mencionar que a Lei nº. 10.931/2004 e a Lei 13.043/2014 

modificaram substancialmente as disposições do Decreto-lei nº 911/1969, 

suprimindo a previsão legal para purga da mora das prestações vencidas 

e em atraso, no caso de ação de busca e apreensão proveniente de 

contrato de alienação fiduciária em garantia, contemplando, deste modo, 

apenas a possibilidade de o devedor fiduciário, no prazo de 05 dias, 

contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, englobando as prestações vencidas e vincendas, hipótese na 

qual o bem lhe seria restituído livre de ônus, senão vejamos: “Art. 3o O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Nessa torrente, 

imperioso consignar que há entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao devedor pagar a 

integralidade da dívida, sendo o que se verifica nas decisões proferidas 

nessa Egrégia Corte. Com efeito, nos contratos firmados na vigência da lei 

10.931/04 compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução 

da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária. Nesse ponto, ao contrário do acima exposto, 

deve-se mencionar que diversas foram as decisões no sentido de que a 

inovação legislativa não havia afastado totalmente a possibilidade de 

purgação da mora, prestigiando-se a regra do art. 401 do Código Civil, 

sendo que, nestes casos, era autorizado o pagamento do débito em 

atraso como sendo medida suficiente para restituição do bem alienado 

fiduciariamente ao devedor fiduciante, posto que devidamente purgada a 

mora por este, dava-se, assim, uma interpretação à legislação mais 

compatível com os fins sociais. Entretanto, o entendimento pela 
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impossibilidade de purgação da mora restou devidamente fixado pela 2ª 

seção do Superior Tribunal de Justiça, emanada do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4), datado de 14/05/2014, Min. 

Relator Luis Felipe Salomão: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido". Avulta-se do julgado o 

entendimento de que há a necessidade de quitação de todo o débito, 

inclusive das prestações vincendas, para que ocorra a restituição do 

veículo apreendido, observados os valores apresentados pelo credor na 

inicial. Diante de todo o exposto, o pedido da parte requerida não merece 

prosperar, tendo em vista que o contrato em questão foi firmado na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, que é expressa quanto ao pagamento da 

integralidade da dívida para que o bem seja restituído livre de ônus. 

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário 

colacionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da 

transcrição das seguintes ementas: “DIREITO CIVIL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação do art. 

3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. 

Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo 

as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias 

após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ, AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO 

DE AUTOMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO 

DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Após o 

advento da Lei nº 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do 

Decreto-lei nº 911/1969, não há mais que falar em purgação da mora, haja 

vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias 

contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada 

com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da 

integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem 

livre de ônus. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2014, T4 - QUARTA 

TURMA) Posto isso, indefiro o pedido de purgação da mora formulado pela 

parte requerida, restando mantida a liminar de busca e apreensão. 

Inobstante o indeferimento do pedido supra, uma vez que é missão do juiz 

tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes (art. 139, V, CPC), e tendo 

havido pedido da requerida nesse sentido (item 5, p. 7 Id. 4732128), 

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. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para 

impugnação da contestação, em 15 (quinze) dias. Cadastre-se a 

Defensoria Pública, pois atua na defesa do requerido, devendo ser 

intimada dos atos do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

Requerente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 12 de Abril 

de 2017 às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Intimação Classe: CNJ-38 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000867-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 26 de abril de 2017 , às 

15 horas (MT).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001353-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 0009309-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (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 para que, caso queira, impugne a contestação.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001633-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DE LIMA CAMPOS (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

 

Vistos, etc. (a) Defiro a prova pericial a ser realizada pelo Dr. José Dárcio, 

que tem consultório médico a Rua Cel. José Dulce, 109 Centro, CEP: 

78.200-000, devendo-se assinar o termo de compromisso; (b) Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 em favor do médico, devendo ser 

custeado pelo INSS, devendo ser expedida certidão em seu favor após 

entrega do laudo respectivo; (c) Intimem-se as partes para apresentar 

quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

nos termos do art. 465 § 1.º do CPC/15; (d) Intime-se o Sr. Perito para 

designar a data e hora para realização da perícia, atentando-se para que 

a data seja marcada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias e apresentar o 

laudo pericial em igual prazo, nos termos do art. 465, caput, CPC/2015; (e) 

Com o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, sucessivamente; (f) Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para manifestar-se, no 
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prazo de 10 (dez) dias; (g) Com a realização da perícia voltem-me os 

autos conclusos para deliberações; (h) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001800-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - 0009405-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - DO CENTRO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DE CÁCERES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Intime-se o impetrante para manifestar sobre o Ofício retro no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000045-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE ARRUDA (AUTOR)

AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS (AUTOR)

GONCALO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - 0005403-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - 0014935-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Visando o saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, para que as partes (primeiro à parte autora e 

posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear 

o feito, sob pena de preclusão; e) Após o decurso o prazo supra, 

volvem-me conclusos; f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001075-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LACERDA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 14005-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001077-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA DIAS RIOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 14005-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da UNEMAT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001098-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CÂMARA DE VEREADORES DE CÁCERES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001102-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULINA RIBEIRO SILVA (IMPETRANTE)

JOAQUIM JOSE DE SOUZA PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001105-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA GUIA RIBEIRO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001127-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MOREIRA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001131-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MICHELLE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001137-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DO CARMO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001145-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BRANDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 14 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000194-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FREITAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 0009309-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias 

acerca dos documentos acostados pela requerida. Depois, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Cáceres, 23 de janeiro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001155-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISE LUIZA REINHEIMER RODRIGUES (IMPETRANTE)

CLAUDIO JOSE ANTONIO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 15 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

Portaria

PORTARIA Nº 09/2017 - DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - no uso de suas 

atribuições legais.

 Considerando o Ato n. 185/2017-DRH em que a servidora Elisangela 

Capeleto foi nomeada para exercer efetivamente o cargo de Agente de 

Infância e Juventude-PTJ na Comarca de Diamantino,

 Resolve:

LOTAR a servidora ELISANGELA CAPELETO, Agente de Infância e 

Juventude-PTJ, na Central de Apoio Administrativo da Comarca de 

Diamantino-MT.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 

disposições em contrario.

Diamantino – MT, 15 de Fevereiro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000084-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ORION CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - 

ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILTON ODAIR DE CASTRO OAB - 133978-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (DEPRECADO)

IRMA RONCEM DE LIMA SPIGIORIN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo a parte autora para que efetue o pagamento de diligência (para que 

possa ser dado fiel cumprimento ao comando judicial), no valor de R$ 

35,00 (cento 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 Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000101-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - 0009029-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Cuiab - MT, com a finalidade de Citação.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000127-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000127-64.2016.8.11.0005 AUTOR: MARIA DAS DORES DA SILVA 

CANELA RÉU: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A 

Vistos etc. Sob o pálio da gratuidade. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 22 

de março de 2017, às 17:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 
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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 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-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, 09 de fevereiro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000104-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAVILSON FORCELINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Intimo o patrono do Autor a comprovar nos autos o recolhimento das 

custas iniciais

Comarca de Primavera do Leste

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000582-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONDERO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar o advogado da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça (id. 4714202), no prazo de dez dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000250-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - 19918-O/MT (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - 19369-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - 0013333-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000643-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - 0017748-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000643-85.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

MAIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. 

Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

proposta por Maria Alves da Silva Maia, em face do Município de Primavera 

do Leste, objetivando a imposição da obrigação de fazer ao ente 

municipal, especificamente a outorga da posse de imóvel assistencial. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, no suposto direito à 

aquisição de moradia em projeto assistencial, após prévia consulta ao ente 

municipal sobre a viabilidade, com exclusão abusiva da lista de 

beneficiários. Em sede de tutela de urgência antecipada postula pela 

imissão imediata na posse do imóvel. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. A questão judicializada cinge-se ao direito 

de imissão na posse de imóvel habitacional urbano, compreendido no 

Projeto Guterres, viabilizado pelo fundo de arrendamento residencial para 

implantação de empreendimento habitacional por intermédio do Programa 

Minha Casa Minha Vida, regido pela Lei nº 11.977/2009. O Programa Minha 

Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de 

incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou 

requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 

rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, 

seiscentos e cinquenta reais), compreendendo o subprograma 

denominado “Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU)”. Para a 

implementação do PMCMV, a União, observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira, nos moldes do artigo 2º da Lei nº 11.977/2009, 

com a redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011: I - concederá subvenção 

econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de 

financiamento habitacional; II – participará do Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), mediante integralização de cotas e transferirá recursos 

ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) de que tratam, 

respectivamente, a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, e a Lei no 

8.677, de 13 de julho de 1993; III - realizará oferta pública de recursos 

destinados à subvenção econômica ao beneficiário pessoa física de 

operações em Municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes; IV - participará do Fundo Garantidor da Habitação Popular - 

FGHab; e V - concederá subvenção econômica por meio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a 

modalidade de equalização de taxas de juros e outros encargos 

financeiros, especificamente nas operações de financiamento de linha 

especial para infraestrutura em projetos de habitação popular. Para a 

indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os 

seguintes requisitos: I - comprovação de que o interessado integra família 

com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta 

reais); II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para 

cada uma das modalidades de operações; III - prioridade de atendimento 

às famílias residentes em áreas de risco, insalubres, que tenham sido 

desabrigadas ou que perderam a moradia em razão de enchente, 

alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre 

natural do gênero; IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres 

responsáveis pela unidade familiar; e V - prioridade de atendimento às 

famílias de que façam parte pessoas com deficiência. O Poder Executivo 

federal definirá, por expressa disposição legal, os parâmetros de 

priorização e enquadramento dos beneficiários do PMCMV, facultado aos 

Estados, Municípios e Distrito Federal fixar outros critérios de seleção de 

beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos 

conselhos locais de habitação, quando existentes, e em conformidade 

com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo 

Poder Executivo federal. No plano prático, participam do processo 

administrativo a Caixa Econômica Federal (instituição financeira 

responsável pela definição dos critérios e expedição de atos necessários 
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à operacionalização do programa, bem como pela definição dos critérios 

técnicos), o Ministério das Cidades (Responsável por estabelecer 

diretrizes, fixar regras e condições, definir a distribuição de recursos 

entre as Unidades da Federação, além de acompanhar e avaliar o 

desempenho do programa), o Ministério da Fazenda e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (em conjunto com o Ministério das Cidades, poderá 

rever anualmente os limites de renda familiar dos beneficiários e, ainda, 

fixar a remuneração da Caixa pelas atividades exercidas no âmbito do 

programa), o Distrito Federal, Estados e Municípios ou respectivos órgãos 

das administrações direta ou indireta, que aderirem ao programa (têm sua 

participação estabelecida por meio de assinatura de Termo de Adesão 

com a Caixa. Visa assegurar a sua colaboração nas ações em prol do 

desenvolvimento de fatores facilitadores à implementação dos projetos, 

destacando-se a indicação das áreas priorizadas para implantação dos 

projetos, isenção de tributos, aporte de recursos, indicação da demanda, 

indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos e execução 

do Trabalho Técnico Social junto aos beneficiários dos empreendimentos 

implantados), e Empresas do setor de Construção Civil (participam na 

apresentação de propostas e execução dos projetos aprovados para 

aquisição de unidades habitacionais na forma estabelecida pelas normas 

do programa e realiza a guarda dos imóveis após a conclusão e 

legalização das unidades habitacionais). O ente público municipal, 

portanto, atua como colaborador, inclusive indicando os beneficiários com 

observância dos requisitos legais, não ostentando a qualidade de 

proprietário ou possuidor do empreendimento habitacional. Sob tal 

conjuntura normativa, a autora foi incluída em pré-seleção realizada pelo 

Município de Primavera do Leste, nos moldes do Edital nº 

001/2015/PMCMV/`Projeto Habitacional Guterres, circunstância que, a toda 

evidência, não configura direito adquirido à posse do imóvel. A imperiosa 

necessidade da autora, associada a existência de “problemas de saúde”, 

outrossim, não lhe assegura prioridade absoluta, haja vista que a 

hipossuficiência é característica natural dos beneficiários do programa 

habitacional. Não houve, por fim, apresentação dos atos normativos que 

regulamentam o procedimento da parte requerida no que tange 

especificamente ao processo de seleção (Portaria 412/2015), fato que 

impede a aferição judicial quanto a legalidade do sorteio questionado. 

Independentemente de tal situação, fato é que o Município de Primavera do 

Leste não ostenta, como já mencionado, a qualidade de possuidor direito 

ou indireto dos imóveis integrantes do programa habitacional, sendo 

evidente, portanto, a inviabilidade jurídica de impor a obrigação de fazer 

postulada na inicial, explicitada, de forma atécnica, como “determinação do 

termo de posse do imóvel assistencial”. Destarte, em cumprimento ao 

disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

para manifestar-se quanto a ilegitimidade passiva, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 13 de fevereiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

Designada

Comarca de Sorriso

Portaria

PORTARIA Nº 01/2017-CEJUSC-SORRISO

 O Excelentíssimo Senhor Doutor ANDERSON CANDIOTTO, Meritíssimo Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução e Conflito e Cidadania de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO o Termo de Parceria firmado entre o Tribunal de Justiça, 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e o 

Centro Judiciário de Solução e Conflito de Sorriso-MT com a Seguradora 

LÍDER DPVAT,

RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR os dias 29 e 30 de março de 2017, no horário de 08h 

às 19h, para a realização do MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DPVAT, 

abrangendo processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que 

tramitam nas Varas Cíveis desta Comarca.

Art. 2º – NOMEAR o médico ROGÉRIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, CRM/MT 

3.609, para atuar como perito judicial.

Parágrafo 1º - Facultar às partes trazerem assistentes técnicos, cujas 

despesas serão por elas custeadas.

 Parágrafo 2º - Os laudos da perícia/ avaliação médica serão 

apresentados conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT.

Parágrafo 3º - A remuneração do perito será custeada pela Seguradora 

Líder DPVAT, à razão de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por 

avaliação médica realizada.

Parágrafo 4º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão 

atestando o número de avaliações médicas realizadas pelo médico 

avaliador, conforme anexo I.

Parágrafo 5º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante 

depósito em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo 

abrangido pelo Mutirão a ser indicado pelo juiz coordenador do Centro 

Judiciário de Solução e Conflito de Sorriso-MT, esclarecendo que deverá 

ser efetuado apenas 01 (um) depósito ao perito judicial ora nomeado, 

referente a honorários periciais.

 Parágrafo 6º - A Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos 

dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento, 

pela Seguradora, da totalização das avaliações, através de ofício emitido 

pelo juiz coordenador do mutirão, indicando o número do processo cujo 

depósito deverá ser realizado.

Parágrafo 7º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma 

preconizada no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será 

realizado através de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pelo juiz titular 

da Vara Cível do processo onde for efetuado o depósito.

 Art. 3º – DETERMINAR à Senhora Gestora do Centro Judiciário de 

Conciliação que adote as providências necessárias para intimar os 

advogados e as partes para comparecerem munidos de documentos e 

caso tenham exames médicos trazê-los para a perícia. Providenciar, 

ainda, as salas para a realização das perícias, solicitando, se necessário, 

apoio logístico da Direção do Fórum.

Parágrafo único. Deverá a Gestora solicitar, por meio de ofício, aos 

respectivos juízos os processos que serão objetos da mediação, 

conforme listagem já encaminhada.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Publique-se.

 Art. 6º - Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo Permanente de 

Métodos de Solução de Conflitos, à Seguradora Líder e a Diretoria do 

Fórum.

 Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2017.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz Coordenador - CEJUSC/Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - 14280-B/MT (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - 6565-O/MT (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - 0011858-S/MT (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - 19440-O/MT (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - 12093-B/MT (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - 19506-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)
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AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº. 1003476-67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

requerimento formulado pelo Administrador Judicial, asseverando que a 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, utilizando-se do DJE nº 9959 do 

TJMT, publicou edital intimando os credores do recebimento do plano de 

recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, bem como da 

relação de credores, ‘supostamente’ apresentada pelo peticionante, na 

condição de Administrador Judicial. Esclarece que o edital de aviso de 

credores sobre o deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial e relação de credores, previsto no art. 52, § 1º da Lei 

nº 11.101/2005 foi por ele publicado no DJE nº 26946 e pela Secretaria da 

Vara no DJE 9946. Segue afirmando que a lista de credores que consta do 

edital publicado no DJE 9959 pela Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, 

não é a lista por ele confeccionada, nos termos do art. 7º da LRJ, visto 

que ainda se encontra decorrendo o prazo para verificação dos créditos. 

Ao final, o peticionante requer seja declarada a nulidade do edital de aviso 

aos credores sobre o plano de recuperação judicial e relação de 

credores, publicado no DJE nº 9959 do TJMT, que intimou os credores 

para que manifestem objeção ao plano de recuperação e para que 

apresentem ao juiz impugnação contra relação de credores, assim como 

seja declarada a nulidade de todos os autos e intimações relacionados ao 

mesmo. É o breve relato. Decido. Face as razões apresentadas pelo 

Administrador Judicial, convém transcrever o que dispõe a LRF acerca do 

tema, senão vejamos: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada 

pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos 

comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem 

apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de 

profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto 

no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial 

suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. 

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos 

colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital 

contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o 

horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta 

Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração 

dessa relação.” (Grifo nosso) “Art. 52. Estando em termos a 

documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 

processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: ... § 1o O juiz 

ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que 

conterá: I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, 

em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; 

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na 

forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos 

termos do art. 55 desta Lei.” Dos dispositivos legais acima transcritos, é 

possível afirmar que a fase administrativa da verificação de créditos tem 

início com a publicação da lista de credores, a qual é elaborada e 

apresentada pelo próprio devedor com a petição inicial (art. 51 LRJ). 

Referida lista deve ser publicada na imprensa oficial (art. 52, § 1º da LRJ), 

por meio de edital contendo: a lista dos credores, o resumo do pedido e da 

decisão que deferiu o processamento da recuperação, prazos de 

habilitação e oposição ao plano. Os credores podem, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar ao Administrador Judicial suas divergências (art. 

7º, § 1º da LRJ). Levando-se em conta a lista apresentada pelo devedor, 

os documentos, as habilitações, bem como as divergências apresentadas 

pelos credores, o Administrador Judicial elaborará uma relação de 

credores, a qual deve ser publicada em até 45 dias, contados do término 

do prazo para habilitação dos credores (art. 7º , § 2º da LRJ). Veja-se, 

portanto que, a legislação invocada é clara a respeito dos editais e prazos 

a serem observados, sendo pertinente o requerimento apresentado pelo 

Administrador Judicial, eis que, inadvertidamente a Secretaria providenciou 

a publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º da LRJ, cuja atribuição 

pertence ao Administrador Judicial. Pelo exposto, acolho o requerimento 

apresentado pelo Administrador Judicial para o fim de declarar a nulidade 

do edital ID 1812120 confeccionado pela Secretaria da 1ª Vara desta 

Comarca, bem com todos os atos processuais e intimações dele 

decorrentes. Quanto ao pedido de informações relativamente ao AI nº 

1000721.59.2017.8.11.0000, em juízo de retratação mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos. No mais, 

segue ofício contendo as informações requisitadas, o qual deve ser 

imediatamente encaminhado pela Secretaria desta Vara à Secretaria 

competente junto ao TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de fevereiro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003291-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARLENE SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - 0002869-A/MT (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - 20865-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM (RÉU)

NATHAN NOE ADAM (RÉU)

Outros Interessados:

SERGIO HEMING (ADVOGADO)

IRNO ORLANDO DALLA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos nº 1003291-29.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios e concessão de 

antecipação e tutela, proposta por IVETE MARLENE SCHNEIDER, em 

desfavor de FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM e NATHAN NOE 

ADAM, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial que veio acompanhada pelos documentos constantes em 

ID.3718443 e seguintes. Pela decisão proferida em ID.4177895, deferiu-se 

a liminar pleiteada para o fim de determinar que a requerida desocupe o 

imóvel descrito na inicial, após a prestação da caução exigida no art.59, § 

1º da Lei de Locações, realizado mediante depósito judicial do valor 

equivalente a três meses de aluguel, oportunidade em que fora designada 

audiência de conciliação, determinado a citação da parte requerida. Em 

cumprimento a decisão encimada, a parte autora aportou manifestação 

(ID.4459502) e documentos (ID.4459509). Expediu-se o mandado para 

citação da parte requerida, ID.4654050. Logo adiante, os requerentes 

IVETE MARLENE SCHNEIDER e IRNO ORLANDO DALLA aportaram aos 

autos pedido de tutela provisória de natureza cautelar incidental em face 

dos requeridos FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM e NATHAN 

NOE ADAM, aduzindo, em síntese que são proprietários do objeto da 

presente lide, onde os requeridos encontram-se em débito por falta de 

pagamento de aluguéis e taxas condominiais, sendo que já fora concedida 

medida liminar com fito de despejo dos mesmos do referido imóvel, 

conforme infere-se dos autos. Entretanto, alega a parte autora que os 

requeridos ainda não foram devidamente citados, eis que a carta de 

citação fora expedida com bastante demora. Com isso, afirmam que os 

requeridos possuem conhecimento do deferimento da medida liminar em 

desfavor daqueles por conta das diversas tentativas de solução 
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extrajudicial do presente conflito. Relata que, por tais motivos, os 

requeridos estão se desfazendo de seus bens, chegando ao absurdo de 

sublocar o imóvel para terceiros sem a autorização dos proprietários 

(requerentes), conforme se verifica no contrato de compra e venda de 

estabelecimento comercial juntado em ID.4735046. Destaca a urgência da 

concessão da medida pleiteada, aos argumentos de que os requeridos 

alienaram a loja que possuíam, recebendo como parte maior do pagamento 

um veículo CHEVROLET CRUZER, de chassi nº 9BGPB68MODB175667 e 

placas OVI 2226, de fácil transferência a terceiros, podendo se furtar as 

obrigações assumidas, caso a medida de constrição seja tardia. Assim, 

visando assegurar seus interesses e consequentemente o adimplemento 

do débito debatido na presente, requerer, com fundamento no art. 300 do 

NCPC/2015, que seja concedido liminarmente e “inaldita altera parte”, o 

sequestro do veiculo supramencionado, dada a existência do risco de 

que, uma vez citado, possam os requeridos se desfazer do referido bem. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme dispõe o art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será 

concedida, 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. A 

doutrina assevera que a liminar deferida inaudita altera parte representa 

poder concedido ao juiz do processo para autorizar medida de natureza 

cautelar previamente, antes da citação do promovido, desde que 

presentes os requisitos autorizadores: "Inclui-se entre os poderes 

atribuídos ao juiz do processo cautelar, seja nos procedimentos 

específicos, seja no exercício do poder geral de cautela, a faculdade de 

conceder a medida de segurança previamente, antes da citação do 

promovido. (...) A faculdade conferida ao juiz só deve ser exercitada 

quando a inegável urgência da medida e as circunstâncias de fato 

evidenciarem que a citação do réu poderá tornar ineficaz a providência 

preventiva (...)". (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual 

Civil. Vol. II. 42ª ed. Forense. 2008. p. 590 e 591). A tutela em caráter 

antecedente é meio de preservação de outro direito, direito acautelado, 

objeto da tutela satisfativa e esta não visa a satisfação de um direito, mas, 

sim, assegurar a sua futura satisfação, protegendo-o. In casu, verifico 

que embora a expedição do mandado de citação, não constam dos autos 

que os requeridos tenham sido devidamente citados da presente. No mais, 

constato que existem elementos indicadores da existência da dívida ora 

debatida na presente, haja em vista o contrato de locação que instrui a 

exordial (ID.3718564), e o deferimento da liminar vindicada na peça 

preambular(ID.4177895). Ademais, tendo em vista o “Termo Aditivo do 

Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial” que 

acompanha o presente pedido de tutela provisória de natureza cautelar 

(ID. 4735046), onde consta com vendedora a requerida Fernanda Caroline 

Alves Silva Adam e que tem como “OBJETO a venda de estabelecimento 

comercial ROSA CHICLETE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS 

EURELI – ME, nome fantasia ROSA CHICLETE BOUTIQUE(...)situada na 

Avenida Tancredo Neves, nº.542, Bairro Centro, Sala nº.23, Park 

Shopping Sorriso, CEP 78.890-971, Sorriso/MT, compreendendo as 

mercadorias, os móveis e os utensílios constantes no inventário em 

anexo(...)” (cláusula 1º), resta suficiente para demonstrar o risco de dano 

e o perigo pela demora, necessários à concessão da tutela de urgência 

ora pleiteada. Pelo exposto, preenchido os requisitos do art. 300 do NCPC, 

DEFIRO a concessão da tutela de urgência, determinando o sequestro do 

veículo CHEVROLET CRUZER, LT HB, ANO/MOD.2012/2013, FLEX,1.8, 

COR:BRANCA, CHASSI:9BGPB68MODB175667 e PLACA:OBI 2226; que 

esteja em nome dos requeridos ou em nome de terceiros, descrito no 

contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (ID. 4735046). 

NOMEIO o requerido como fiel depositário do veículo encimado, ficando 

este advertidos que esta expressamente vedada a comercialização do 

referido bem sem ordem judicial. Contudo, caso o autor tenha interesse na 

remoção do bem objeto do presente sequestro, com fito de resguardar 

tratamento isonômico às partes e, visando o ressarcimento de eventuais 

danos que a providência possa causar ao requerido, entendo necessário 

que o oferecimento de caução, e na esteira do art. 300, § 1.º do NCPC, 

determino que a parte autora proceda ao depósito judicial no valor do 

referido bem, de modo que, INTIME-SE. No mais, a fim de se evitar maiores 

prejuízos, DETERMINO a Sra. Gestora Judicial que proceda a anotação no 

prontuário do veículo via RENAJUD, a fim de constar a pendência da 

presente demanda judicial. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 14 de fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003291-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARLENE SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - 20865-O/MT (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - 0002869-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAN NOE ADAM (RÉU)

FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM (RÉU)

Outros Interessados:

IRNO ORLANDO DALLA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO)

SERGIO HEMING (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1003291-29.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, que poderá ser depositada no Banco do Brasil 

S/A, agência n.º 1917-8, conta corrente n.º 28.984-1, no valor de R$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 3,50 (rural) por km rodado. 

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2017.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1289 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - 4094-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO WEINCH (REQUERIDO)

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003619-56.2016.8.11.0040. Requerentes: Espólio de Orlando 

Passoni e Nedir Bochini Passoni, representados pelo inventariante Ademir 

Antonio Passoni e Adail Passoni, Maria de Lourdes Alvarez Passoni, 

Claudemir Passoni, Conceição Aparecida Dasqueve Passoni, Sergio 

Sebastião Ravazi, Maria Regina Passoni Ravazi, Ademir Antônio Passoni e 

Antonia Mandotti Passoni Requeridos: Ingo Jorge Barbian e Ivo Weinch 

Vistos etc. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compromisso de 

compra e venda c.c. indenização por perdas e danos e reintegração de 

posse proposta por ESPÓLIO DE ORLANDO PASSONI E NEDIR BOCHINI 

PASSONI, representados pelo inventariante ADEMIR ANTONIO PASSONI e 

ADAIL PASSONI, MARIA DE LOURDES ALVAREZ PASSONI, CLAUDEMIR 

PASSONI, CONCEIÇÃO APARECIDA DASQUEVE PASSONI, SERGIO 

SEBASTIÃO RAVAZI, MARIA REGINA PASSONI RAVAZI, ADEMIR 

ANTÔNIO PASSONI e ANTONIA MANDOTTI PASSONI em desfavor de 
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INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH, todos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Pela r. 

decisão constante no ID 4510429, indeferiu o pedido de antecipação da 

tutela vindicada, consiste na reintegração dos autores na posse do imóvel. 

Com base no poder geral de cautela, o magistrado em substituição à 

época, determinou o sequestro da área de 3588,00 ha (três mil, 

quinhentos e oitenta e oito hectares), matrícula nº 46.471 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto do contrato de compromisso de 

compra e venda existente entre as partes, bem como seus frutos e 

rendimentos decorrentes da exploração agrícola do imóvel, os quais 

deverão serem depositados em juízo, instituindo os requeridos como 

depositários do imóvel, até julgamento final da demanda. Ao final, designou 

audiência de conciliação e a citação dos demandados. Entre um ato e 

outro, pela r. decisão constante no ID 4620145 e, considerando o teor da 

certidão de informação lavrada pelos Srs. Oficiais de Justiça (ID 4615400), 

determinou-se a intimação das empresas Bunge Alimentos, ADM e Fiagril e 

outras que eventualmente estejam recebendo os grãos soja, oriundos do 

imóvel Fazenda Canaã, cuja denominação atual é Fazenda São Longuinho, 

registrado sob a matrícula nº 46.471 do CRI de Sorriso/MT, referente à 

safra 2016/2017, em nome dos Srs. Anderson Del Sant, Rafael Del Sant, 

Alexandro Del Sant e Jorge Rospide Arciole, presentes/plantadores na 

área objeto do litígio, ou eventuais outros correlacionados à respectiva 

área/safra, para fornecerem relatórios de entrada de produtos, tendo 

como base as placas dos caminhões que estiverem carregando o produto 

colhido, bem como a respectiva área, a serem indicadas pelos meirinhos. 

Por meio da petição constante no ID 4687303, os autores requereram a 

suspensão do cumprimento do mandado de sequestro dos frutos 

produzidos na área em litígio, mantendo-se apenas 14.000 sacas de soja, 

que corresponde ao rendimento contratado entre arrendatários e réus. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Sem muitas delongas, ante a manifestação dos 

autores no sentido de que não tem interesse na manutenção do sequestro 

da totalidade dos frutos oriundos do imóvel objeto da área em litígio, 

requerendo que este recai tão somente sobre os 14.000 sacas de soja 

que correspondem ao rendimento contratado entre os arrendatários e os 

requeridos, não vejo óbice ao acolhimento do pleito. Desta feita, 

SUSPENDO parcialmente o cumprimento da ordem de sequestro, 

MANTENDO-SE o sequestro da área de 3588,00 ha (três mil, quinhentos e 

oitenta e oito hectares), matrícula nº 46.471 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso/MT, objeto do contrato de compromisso de compra e 

venda existente entre as partes, em consonância com a r. decisão 

constante no ID 4510429, bem como das 14.000 sacas de soja, que 

correspondem ao contrato de arrendamento formalizado entre os 

arrendatários e os requeridos. OFICIEM-SE os armazéns onde se 

encontram armazenados os produtos, informando acerca da manutenção 

do sequestro tão somente em relação as 14.000 sacas de soja, devendo, 

por conseguinte, o remanescente ser liberado. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 03 de Fevereiro de 2017. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000822-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIBER - KWS SEMENTES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - 86425-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO SARTORI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - 16178-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

Certidão de Tempestividade Processo n. 1000822-10.2016.8.11.0040 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos à Monitória Id. 4271618, foram 

inseridos tempestivamente nos autos, por isso, nos termos do art. 702 

§5º, do NCPC e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, através do seu advogado via DJE, para responder 

aos embargos à monitória. SORRISO, 15 de fevereiro de 2017 MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000993-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA SILVA CALCA (EXEQUENTE)

OSVALDO CALCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - 21814-O/MT (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - 0013699-A/MT (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - 0010924-A/MT (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - 0019729-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (EXECUTADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN (EXECUTADO)

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

CERTIDÃO 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, na forma de 

depósito identificado opção 3, inserindo o número do processo e, após o 

pagamento, o comprovante de depósito deverá ser juntado aos autos, 

para expedição do mandado de citação dos executados.

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1003176-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SAUSEN VERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - 0008386-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ FRANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

CERTIDÃO 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 duas diligências urbana, somando R$ 70,00 (setenta 

reais) as duas, 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, na forma de 

depósito identificado opção 3, inserindo o número do processo e, após o 

pagamento, o comprovante de depósito deverá ser juntado aos autos, 

para expedição do mandado de citação ao executado.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001107-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - 0009546-S/MT (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - 0008875-A/MT (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - 21969-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para que requeira o que entender de direito, eis que as correspondências 

encaminhadas para a parte requerida retornaram com a observação 

"Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001107-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - 0009546-S/MT (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - 21969-O/MT (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - 0008875-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para que requeira o que entender de direito, eis que as correspondências 

encaminhadas para a parte requerida retornaram com a observação 

"Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1001903-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - 7868-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para efetuar o depósito dos honorários do mediador na conta corrente nº 

1621-7, agência 5582 do Banco Bradesco em nome de JESSICA MARINA 

SANTOS CONCEIÇÃO - CPF 041.535.851-57.

Comarca de Lucas do Rio Verde

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000368-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000368-78.2017.8.11.0045 

AUTOR: AGNALDO CAMPOS SILVA RÉU: VIVO S.A. Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo 

assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada 

hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos 

suficientes para a comprovação da sua condição de necessitada, 

inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita. 3. Após, concluso para deliberação. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 03 de Fevereiro de 2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000227-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - 0011445-A/MT 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - 19359-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000227-59.2017.8.11.0045 

AUTOR: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada 

pelo (a) autor (a) em face do (a) requerido (a), ambos acima qualificados, 

contendo pedido de suspensão dos descontos no benefício n º 

1642699397 de titularidade da autora e também anulação dos supostos 

contratos de empréstimos consignados n.º 51-950487/14310 e 

26-452096/16310. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela 

de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada, já que a parte 

autora alega desconhecer os contratos de empréstimo n.º 

51-950487/14310 e 26-452096/16310, firmados em seu nome perante o 

requerido. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, posto que os 

descontos realizados comprometem a integralidade da verba alimentar da 

parte autora. De outro lado, a medida pleiteada é reversível, de modo que 

sobressaindo no feito a higidez dos referidos contratos de empréstimo, 

possível a reativação dos descontos com os consectários legais. Sendo 

assim, diante da presença dos requisitos inerentes às medidas de 

urgência, além da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, tenho 

que a concessão da liminar postulada é medida que se impõe. 3. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de 

determinar que sejam suspensos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

os descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados n.º 

51-950487/14310 e 26-452096/16310, nos valores respectivos de 

R$14,00 (catorze reais) e R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta 

centavos), sob pena de multa diária. 4. Observando os prazos fixados no 

artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para 

o dia 18/04/2017, às 15:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum 

dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo (a) (s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2017. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1004782-56.2016.8.11.0045

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:

GISELE DE MIRANDA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004782-56.2016.8.11.0045 

AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: GISELE DE MIRANDA SOUZA Vistos. 1. 

De acordo com o provimento n º 22/2016 nas petições iniciais interpostas, 

com exceção das dispensada por Lei, devem constar duas (02) guias de 

recolhimento uma de custas judiciais e outra de taxa judiciaria, ambas 

recolhidas ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e disponibilizada 

no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. Sendo essas receitas 

distintas, ambas devem constar na petição inicial. 2. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte as guias de 

recolhimento de custas judiciais, bem como decline os respectivos 

endereços eletrônicos das partes, tudo consoante dispõe o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento. 3.Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 20 de Janeiro de 2017 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000256-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO JOSE BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - 8484-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000256-12.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ALUIZIO JOSE BASSANI REQUERIDO: PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se sobre eventual conexão com o feito indicado 

que tramita na 3ª Vara Cível, tendo em vista a aparente identidade de 

causa de pedir remota, fundada na mesma relação contratual, e com 

aparente possibilidade de decisões conflitantes. Prazo: 05 dias. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001473-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - 6167-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTE-SE SOBRE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000409-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PAIVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - 15507-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PEDRO PEREIRA PANASSOLO (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000409-45.2017.8.11.0045 

AUTOR: ANTONIO DE PAIVA VIEIRA RÉU: EVERALDO PEDRO PEREIRA 

PANASSOLO Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a 

pretensão da parte autora está alicerçada em dano moral pós contratual, 

portanto, decorrente da relação de trabalho, apontando tratar-se de 

competência da justiça laboral, forte no artigo 114, VI, da CF. 2. Se assim 

é, em atenção ao artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

questão de competência acima delineada, no prazo de 10 dias. 3. Após, 

concluso para deliberação. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

08/02/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001395-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - 20481-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO OAB - 5502-/PI (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001395-33.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DA COSTA REQUERIDO: RAIMUNDO 

DA CONCEIÇÃO COSTA Vistos. 1. Tendo em vista que se trata-se de ação 

que tramita pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto em 

seu artigo 13, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

para o dia 02/05/2017, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), 

devendo as partes estarem acompanhados de seus advogados e de suas 

testemunhas, três (03) no máximo, independentemente de prévio depósito 

de rol, importando a ausência da parte autora em arquivamento do pedido 

e a da parte ré em confissão e revelia (Lei nº 5.478/68, art. 7º). 2. Na 

audiência, se não houver acordo, tendo em vista que o requerido já 

apresentou contestação, o magistrado tomará o depoimento pessoal das 

partes e à oitiva das testemunhas, com posterior tomada de memoriais 

orais e prolação da sentença. 3. Intimem-se as partes. 4. Ciência ao 

Ministério Público. Lucas do Rio Verde, 1º de fevereiro de 2017. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Segunda Entrância

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA DE COLÍDER

Processo Número: 1000829-95.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMIR MARTINS VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - 0012613-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000829-95.2016.8.11.0009 AUTOR: LINDOMIR 

MARTINS VENANCIO RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Pretensão 

de ver cancelado supostos descontos indevidos em folha de pagamento, 

por contrato nº 729712885 de empréstimo consignado em que o autor tem 

descontado direto de sua folha de pagamento, o valor de R$ 163,40 

mensais. Alegado que no começo do contrato os descontos eram devidos, 

e após a empresa requerida afirmar não ser mais possível fazer a 

cobrança por esse meio, uma vez que fechou a referida empresa nessa 

localidade, pactuou o pagamento por carnê. Todavia, os descontos na 

folha de pagamento continuaram sendo feitos mesmo ele efetuando o 

pagamento do carnê. Afirmado também que a dívida inteira, que se 

estenderia até 11/2017, com 58 parcelas, já está completamente quitada, 

visto o pagamento duplo do valor. Pediu ainda danos morais na monta de 

R$ 40.000,00. Em tutela antecipada requereu o cancelamento imediato do 

desconto em folha, abstenção de inclusão do nome em rol de 

inadimplentes, ou que se retire acaso já se tenha incluído. É o estreito 

relato. Decido o pedido de antecipação de tutela. Os litigantes em geral 

devem proceder com lealdade e boa-fé processual e expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 14, incisos I 

e II, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé. É 

litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade 
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dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos 

arts. 16 e 17, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Afirma a parte 

autora ter firmado contrato de empréstimo consignado que tinha obrigado 

a um desconto em sua folha de pagamento no valor de R$ 163,40, mas 

que após o Banco alegar não ser mais possível ser realizado o pagamento 

daquela maneira, resolveu que as parcelas seriam cobradas por carnê. 

Juntou documentos comprovando os descontos na folha de pagamento e 

também os carnês. Ressai, bastante plausível o alegado, em vista das 

provas até o momento coligidas e da referida lisura processual esperada, 

com possibilidade razoável de que possa vencer a demanda, pelo menos 

em parte, se confirmada sua tese. E a urgência da medida suspensiva é 

real, dado que há possibilidade de ser indevido o desconto em folha e 

qualquer valor pode significar menos conforto e mais dificuldade ao autor, 

o que deve ser contornado o quanto antes. Destarte, o desconto em folha 

de pagamento indevido, e também a duplicidade do pagamento que o autor 

está submetido está em cotejo com o direito posto, essencialmente as 

regas do CDC que permite a declaração de inexistência de um contrato de 

serviço que seja demasiadamente prejudicial ao consumidor, a conduzir 

para uma prova inequívoca que invoca o reconhecimento do requisito 

previsto no art. 300 do CPC. Nesse rumo, em premissa, os conceitos 

antagônicos de prova inequívoca que convença quanto à mera 

verossimilhança do alegado remete apelo ao conceito de probabilidade. 

Quanto mais verossímil for o alegado, estribado em dados substanciais, 

mais probabilidade existe da parte autora, neste caso, estar com razão, 

autorizando a antecipação de tutela requerida. Alegado com lisura, 

lealdade e boa-fé processual, expostos os fatos que devem ser 

verdadeiros, ressai coerência frente ao direito do consumidor, pelas 

cobranças e descontos ditos indevidos, sem lastro contratual de direito. 

Então a plausibilidade ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que 

determina o direito à tutela pretendida liminarmente. De outro modo, o 

contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo 

desmedido ao promovido. Mesmo porque, evidenciado que possa ter 

razão, a retomado do desconto é ágil por ordem judicial, provimento 

adiantado, provisoriamente, facilmente reversível a qualquer momento. 

Perquirindo os requisitos, previsão do citado art. 300 do CPC, insofismável 

que a cobrança guerreada pode trazer prejuízos ainda mais graves. 

Ademais, estaria sendo descontado à revelia do consumidor, sem outro 

meio de barrar o desconto tido por ilícito. Presentes os requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil, vez que o articulado inicial tem razoável 

probabilidade de ser confirmado na instrução processual. Ex positis, hei 

por bem deferir o pedido de antecipação de tutela, para determinar a 

suspensão incontinenti dos descontos do invectivado mútuo consignado 

na folha de pagamento da parte autora. Deverá o próprio requerido, 

agilizar em 05 dias para que o desconto seja suspenso até decisão final 

da contenda. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de abril de 

2017, às 13:00 horas. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência, devendo comparecer a audiência as partes e seus 

procuradores ou, como lhes aprouver, apenas estes com habilitação para 

transigir, conforme dispõe o artigo 334, caput, do CPC. De ressaltar que a 

medida liminar ora conferida poderá ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo em decisão fundamentada, havendo razões plausíveis 

para tanto. Portanto, sem qualquer perspectiva de sua irreversibilidade. De 

outro lado, demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis, com alegações de falha na prestação dos 

serviços pela promovida, uma prova que não compete ao consumidor, 

diante de sua impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja 

conferida a inversão do ônus da prova em favor do promovente, que 

defiro. Logo, compete à promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do promovente. 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, 10 de fevereiro de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 04/2017-DF

* O Edital n° 04/2017-DF - Gabarito Preliminar da prova do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Superior 

completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 05/2017/DF

O MM. Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juara/MT, 

Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no uso de suas atribuições legais, 

consubstanciada na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas neste município 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 nesta Comarca de Juara/MT.

 Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154, do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 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 psicoativos;

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 e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado na Comarca de Juara/MT.

3. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.

3.1. Da seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 
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tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento 05/2015-CGJ, contado 

do prazo da publicação da 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. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Juara-Mt, Estado de Mato 

Grosso, aos 14.2.2017 (catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezessete). Eu,Silvana Ribeiro da Silva, Gestora Geral de 2ª Entrância, 

que o digitei.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

Comarca de Paranatinga

Portaria

PORTARIA N. 19/2017-CA   O Excelentíssimo Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca Paranatinga, Estado de Mato Grosso, Dr. JORGE HASSIB 

IBRAIM no uso de suas atribuições legais,       RESOLVE:   LOTAR, a partir 

desta data, 13/2/2017, na Central de Apoio Profissional da Comarca de 

Paranatinga, a Agente da Infância e Juventude: LUDHIANA ALVES 

MENDES OLIVEIRA, portadora do CPF 038.088.021-03.Publique-se. 

Cumpra-se.Paranatinga, 13 de fevereiro de 201 7 JORGE HASSIB 

IBRAIMJuiz Substituto e Diretor do Foro          table

 PORTARIA N. 19/2017-CA

 O Excelentíssimo Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca 

Paranatinga, Estado de Mato Grosso, Dr. JORGE HASSIB IBRAIM no uso 

de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 LOTAR, a partir desta data, 13/2/2017, na Central de Apoio Profissional da 

Comarca de Paranatinga, a Agente da Infância e Juventude: LUDHIANA 

ALVES MENDES OLIVEIRA, portadora do CPF 038.088.021-03.

Publique-se. Cumpra-se.

Paranatinga, 13 de fevereiro de 201 7

 JORGE HASSIB IBRAIM

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Primeira Entrância

Comarca de Marcelândia

Portaria

PORTARIA Nº. 10/2017 - DF.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de 

Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei;

 Considerando que a Gestora Judiciária da Vara Única a Sra. Lovania 

Beatriz Zeretzki, mat. 13443, estará no mutirão carcerário no período de 

15/02 a 24/02/2017;

 RESOLVE:

 Art. 1º Designar o Servidor Geraldo Alves Colaço Júnior, matricula 32673, 

portador do RG nº.3.727.570 SSDS/PB e CPF nº. 064.864.354-96, Analista 

Judiciário, para responder como Gestor Judiciário da Vara Única da 

Comarca de Marcelândia/MT, no período de 15/02 a 24/02/2017.

 Art. 2º Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Marcelândia, 15 de fevereiro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 02/2017-DF

O MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Nova 

Canaã do Norte, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a abertura de vaga de Assessor de Gabinete 

Voluntário não remunerado do Fórum da Comarca de Nova Canaã do 

Norte, em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM:

1. A inscrição na vaga de Assessor de Gabinete Voluntário dar-se-á 

perante a Diretoria do Foro da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

localizada na Rua Alberto Alves, s/n°, Bairro Centro, CEP 78515-000, no 

período de 20 de fevereiro de 2017 a 31 de março de 2017, no horário do 

expediente forense, das 12h às 19h.

2. Juntamente com o requerimento de inscrição, constante no Anexo I do 

presente edital, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

2.1 - Cópia da cédula de identidade;

2.2 - Cópia do CPF;

2.3 - 01 (um) foto 3x4;

2.4 - Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

2.5 - Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela 

Justiça Federal e Estadual há, no máximo, 30 (trinta) dias.

3. A prestação de serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que 

prestam serviço não remunerado ao Poder Judiciário Estadual, mediante 

celebração de Termo de Adesão, não gera vínculo funcional ou qualquer 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui objetivos 

cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é 

considerado serviço público relevante.

4. Pode prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 (dezoito) 

anos, estudante ou graduado em direito, para exercer suas atividades 

exclusivamente no Gabinete da Vara Única e do Juizado Especial da 

Comarca de Nova Canaã do Norte.

5. O candidato será submetido à entrevista pessoal e psicológica, cujo 

desempenho será apreciado por este magistrado e por profissional da 

área da psicologia credenciado, por se tratar de serviço voluntário no 

Gabinete, conjuntamente com a documentação apresentada, para efeito 

de admissão.

6. A assessoria do Gabinete da Vara Única e do Juizado Especial da 

Comarca de Nova Canaã do Norte ficará disponível para quaisquer 

esclarecimentos de dúvidas e questões referente a este Edital por meio do 

telefone (66) 3551-1105/1097 - ramal 210. Os casos omissos serão 

decididos por este Juízo.

As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato. Aqueles que prestarem informações 

inidôneas ou fraudulentas serão excluídos sumariamente do referido 

processo seletivo.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Nova Canaã do Norte, 14 de fevereiro de 2017

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 004/2017/DF

O DR. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO que o servidor efetivo Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel, matrícula 11370, Técnico Judiciário, designado Gestor Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, estará afastado no período de 20/02/2017 

a 01/03/2017, em razão de gozo de 10 (dez) dias de férias 

regulamentares relativa ao exercício de 2015, e de 02 a 21/03/2017, em 

razão de gozo de 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativa ao 

exercício de 2016, conforme consta no Sistema SGP – Sistema Gestão de 

Pessoas – Página Servidor – Intranet.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora efetiva Sra. FRANCIELE DOS SANTOS SILVA, 

brasileira, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 26080, designada 

Gestora Administrativa 3, para responder pela Central de Administração, 

na função de Gestora Geral de 1ª Entrância, em Substituição legal do 

servidor Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel, durante período de 
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20/02/2017 a 01/03/2017, em razão de gozo de 10 (dez) dias de férias 

regulamentares relativa ao exercício de 2015, e de 02 a 21/03/2017, em 

razão de gozo de 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativa ao 

exercício de 2016, perfazendo o total de 30 (trinta) dias de afastamento.

Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 20 de fevereiro de 2016.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta, 15 de fevereiro de 2017.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Substituto Diretor do Foro
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 
 
 

EDITAL N.º 04/2017/DF 

 
O Doutor Fabrício SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara/MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital nº. 02/2017-

df. (DJE: 9943/2017 DE 19/1/2017), que tornou público a abertura do Processo Seletivo para 

Recrutamento de Estagiários de Nível Superior nas áreas de Administração de Empresas e 

Tecnologia da Informação; 

CONSIDERANDO a realização da prova aplicada no dia12 de fevereiro de 2017, do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de estagiários de Nível 

Superior na Comarca de Juara-MT.  

RESOLVE: 

1.Tornar Público o Gabarito Preliminar da prova do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Superior, realizado no dia 12/2/2017.  

2.  Tornar NULO a questão de número 3 da prova, tendo em vista constar 5 

alternativas. 

3. Tornar NULO a questão de número 4 da prova, tendo em vista constar 2 (duas 

alternativas iguais). 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

1- A 2 - B 3 -
NULO 

4 -
NULO 5 - D 6 - A 7 - C 8 - C 9 - D 10 - B 

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

21 - A 22 - A 23 - D 24 - D 25 – B 26 - A 27 - D 28 - A 29 - B 30 - D 

 31 - C 32 - C 33 - D 34 - D 35 - C 36 - A 37 - D 38 - B 39 - B 40- D 
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4. Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação 

deste Edital, no DJE, quanto: a) Ao gabarito provisório; b) Ao resultado final do 

processo seletivo.  

5. Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos 

pelo Juiz Diretor do Foro.  

6. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação 

clara, objetiva e consistente.  

7. Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 

questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido.  

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. 

Juara-MT, 13 de fevereiro 2017. 

 

     Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

                                           Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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